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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a t. Lakosságot, Üdülõtulajdonosokat, Érintetteket! 

A Balaton Sound Fesztivál 2017. július 5-tõl július 10-ig kerül megrendezésre.

Behajtási engedélyek: Várhatóan 2017. június 28. (szerda) 11.00. órától nyit a Polgármesteri Hivatal
parkolójában elhelyezett konténer, ahol sorszámozott behajtási engedélyeket lehet beszerezni.  

Felhívom a figyelmet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a lezárt, valamint a rendezvény, kemping kör-
nyezetéhez tartozó területeken csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni, illetve kizárólag magán-
területen lehet parkolni. Kérünk mindenkit, hogy saját és vendégautói parkolását magánterületen
oldja meg. A parkolási szabályok betartását a rendõrség és a közterület-felügyelet ellenõrzi. A behaj-
tási engedélyek kiadásának részletes szabályairól, a konténer nyitva tartásáról 2017. június 15. után
a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve a www.zamardi.hu honlapon kaphatnak részletes informá-
ciót. 

Utcalezárások és egyirányúsítás: 2017. július 3-án (hétfõn) 8.00 órától megkezdõdnek az érintett te-
rületeken- mellékelt térkép- az utcalezárások, melyek várhatóan 2017. július 11-én kedden 8.00 órá-
ig fognak tartani. 
A Zamárdi, Kiss Ernõ utca - Zöldfa utca sarkán a Balaton Sound fõbejárata és környéke  D-i,   K-i
és Ny-i irányban, 50-50-50 méter terjedelemben a rendezvényterülethez tartozik,  azzal, hogy azon a
területen a fesztivál biztonsági szolgálata jogosult intézkedni. 

Balaton-part (30 méteres parti sáv, Margó E. sétány) lezárások: 
Várhatóan 2017. június 26. hétfõtõl kezdõdnek és folyamatosan tartanak az építkezések a rendezvény
helyszínen, a hátsó - és kapcsolódó területrészeken. Tájékoztatjuk a t. Ingatlantulajdonosokat, hogy
az idei évben a rendezvény terület kiépítése során a 2017. július 3-án, hétfõn várhatóan igen nagy ka-
mionforgalomra lehet számítani, mivel a rendezvénytechnika szállítására valószínûleg ezen a napon
kerül sor.

A Balaton-part lezárása Zamárdi, Kecskeméti utca vonalától a Harcsa utcáig tart, idõtartama 2017.
július 2-án vasárnap 21.00 órától, várhatóan 2017. július 16. péntek 16.00 óráig tart. (Kérem, hogy a
partlezárás feloldásának végleges idõpontjáról a további tájékoztatásokat honlapunkon szíveskedje-
nek figyelemmel kísérni, mert a lezárás végsõ idõpontja - idõjárás, stb. miatt- változhat!) 

Közterület bérbeadások: 
Zamárdi Város Önkormányzata az idei évben is úgy döntött, hogy a közterületet semmilyen formá-
ban nem adja bérbe a rendezvény ideje alatt. Felhívjuk a magánterületekre kitelepülõk figyelmét,
hogy a tevékenységük végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket kötelesek beszerezni, a jogszabá-
lyokat betartani. 

A magánterületek elõtti közterületet szabadon kell hagyni és azt tisztán tartani, melynek betartását
a közterület-felügyelet fogja ellenõrizni.  Magánterületrõl közterületre árusítani a közterület tulaj-
donosának hozzájárulása nélkül tilos!

A rendezvény idõtartama alatt elérhetõ információs telefonszámokat 2017. június 15-ig honlapunkon
tesszük közzé.

Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

Dr. Kerekes Gyöngyi
jegyzõi feladatok ellátásával megbízott

aljegyzõ

Zamárdi Város Önkormányzata 
Jegyzõjétõl

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: 84/348-400, 348-711.  Fax: 84/349-147.

E-mail: zamardipmh@t-online.hu



TÁJÉKOZTATÁS ZÖLDHULLADÉK  SZÁLLÍTÁSRÓL

2017. június 3.oldal Zamárdi Hírmondó

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Siókom Non-
profit Kft. legyártatta, és településünkön is forga-
lomba helyezte a biológiailag lebomló zöldhulladék
elhelyezésére szolgáló mûanyag zsákokat.
Emlékeztetjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat,
hogy 2016. május hónapban a hulladékgazdálko-
dásról szóló helyi rendelet módosítása értelmében
a zsákban kihelyezett zöldhulladék csak az erre a
célra alkalmazott biológiailag lebomló zsákban
lehetséges.
A zsákok forgalomba helyezése ez ideig elmaradt,
a Siókom Nonprofit Kft igyekezett a legolcsóbban
beszerezhetõ zsákok gyártásáról gondoskodni. 

A biológiailag lebomló zsákok jelenleg az alábbi ke-
reskedelmi egységekben szerezhetõk be 100,-
Ft/db egységáron.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a
közszolgáltató május hónapra türelmi idõt biztosí-
tott arra, hogy a nem szabályosan, azaz nem bioló-
giailag lebomló zsákban kihelyezett zöldhulladékot
elszállítása.
Kérjük, szíveskedjenek a zöldhulladékot a fentiek-

ben ismertetett biológiailag lebomló zsákokban ki-
helyezni.

Zsákok beszerezhetõk:

Zamárdi Tourinform Iroda Zamárdi, Kossuth Lajos
utca
Balaton-Coop Zrt Zamárdi, 26. sz. ABC (Fõ utca)
Domino 2003 Kft Zamárdi, Mûanyagkereskedés
(Siófoki utca)
Ing Konf Kereskedelmi Bt. Zamárdi, Király ABC (Ró-
zsa tér)

Kérjük, szíveskedjenek a Zamárdi Hírmondó,
zamárdi honlap és zamárdi tv képújság híreit figye-
lemmel kísérni, ahol a jövõben tájékoztatni fogjuk
Önöket a kereskedelmi egységek bõvülésérõl. 

Komposztálóládák továbbra is igényelhetõk a
Zamárdi GAMESZ Endrédi úti telephelyén, munka-
idõben.

Zamárdi PMH
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR ZAMÁRDI-KÕHEGY
2017.július 1- szeptember 31.

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan elõtti közterületre kihelyezni,
a késõn kihelyezett gyûjtõedémy ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni!

FELHÍVÁS!

Zamárdi város önkormányzata tájékoztatja a T. Érintetteket, hogy 2017. június 12-én 14.00 órai
kezdettel a településrendezési eszközök �Üh� jelû építési övezetekre vonatkozó, állami fõépítészi
eljárásban lefolytatásra kerülõ módosítása tárgyában lakossági fórumot tartunk a Zamárdi Polgár-

mesteri Hivatal nagytermében.

2017. június 12-én 14.30 órai kezdettel a fenti helyszínen Zamárdi város Települési Arculati Kézi-
könyvének és településképi rendeletének kidolgozása tárgyában tartunk lakossági fórumot.

Várjuk a kedves érdeklõdõket!

Csákovics Gyula polgármester megbízásából: Ripszám János fõépítész
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR VASÚTTÓL ÉSZAKRA
2017.július 1- szeptember 31.

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan elõtti közterületre kihelyezni,
a késõn kihelyezett gyûjtõedémy ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni!

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása 2017

A KSH Zamárdi település egy részén (Dobó István, Egry József, Esze Tamás, Rétföldi utcákban, és Tó-
köz pusztán) kötelezõ adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gya-
korlata szerint, június 1-jei eszmei idõponttal. Az összeírók május 24-e és június 15-e között végzik a sze-
mélyes adatfelvételt. Az összeírási munkát a KSH megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok

végzik, Zamárdiban név szerint Szabó Jánosné Friesz Erika. A válaszadás a kijelölt háztartások  számára
kötelezõ, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzõinek minél átfogóbb

megismeréséhez. Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formá-
ban kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáfér-

hetõek.

Köszönjük együttmûködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!/ KSH Kaposvár
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H I R D E T M É N Y

Zamárdi Város Önkormányzata vállalkozás folytatá-
sára kijelölt közterületet HIRDET HASZNOSÍTÁS-
RA a 2017. évi szezonra, az alábbi feltételekkel:

Vállalkozási tevékenység:
vízisportszer kölcsönzés
Vállalkozás helye:
Zamárdi, Jegenye téri strand

Elhelyezhetõ sportszerek száma:
6 db vízibicikli 4 db  egyéb vízisporteszköz

Bérleti díj: legkevesebb 160.000.-Ft/szezon.
A bérlet idõtartama 1 év, amelyet a képviselõ-testü-

let további 4 évvel meghosszabbíthat.
Több jelentkezõ esetén a bérlõ licittárgyalás kereté-
ben kerül kijelölésre, 2017. június     15-én 10.00 órai
kezdettel. 

A kérelem legkésõbb 2017. június 12. napjáig, írás-
ban nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban szemé-
lyesen, vagy postai úton  (8621 Zamárdi, Szabadság
tér 4.).
A kérelemben kérjük feltüntetni elérhetõségüket (te-
lefon, email)

Érdeklõdni:
ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatalban
Kissné Walter Mária munkatársnál személyesen,
vagy telefonon  84/ 348-400  /mellék: 115

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR VASÚTTÓL DÉLRE
2017.július 1- szeptember 31.

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan elõtti közterületre kihelyezni,
a késõn kihelyezett gyûjtõedémy ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni!

::
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NEMZETI REGATTA   ZAMÁRDI AZ ELSÕ FUTAMBAN

HIRDETMÉNY

a Zamárdi GAMESZ által nyilvános értékesítésre kínált
gépekrõl, eszközökrõl

2017. június 16-án (pénteken) 12.00 órai kezdettel a
GAMESZ az Endrédi úti telephelyén az alábbi gépeket,

eszközöket nyilvános értékesítés útján kiárusítja.

Amennyiben az alábbiakban megjelölt áron több jelentke-
zõ kívánja az ingóságokat megvásárolni, akkor a legtöbbet
kínáló vevõ szerezheti meg a gépeket, eszközöket.

Palfinger csípegetõ kanál 40cm: 80.000,- Ft

3 fejes Fortschritt b125 eke: 100.000,- Ft (1-ik szár görbe)

Kombinátor 2,8 m széles: 350.000,- Ft

Dobos kasza 165-ös (Kemper): 150.000,- Ft (csapágyház ki
van kopva):

Viking fûnyíró traktor: 350.000,- Ft

Gutbrod kistraktor 2 db: 50.000,- Ft ( az egyik üzemképte-
len) 30 évesek

Rézsûkasza új kicsi 2008-as 3 pontos joystickos:
1.500.000,- Ft

Rézsûkasza régi nagy 1974-es Csepel-Danuvia: 200.000,- Ft
(hiányos, erõsen felújításra szorul!)

Mazda E2200 tgk.: 400.000,- Ft (mûszakis)

IFA Tgk + hótolólap: 500.000,- Ft+100.000,- Ft (mûszakis)

Utánfutó 2 tengelyes Mezõgép MBP 6,5: 600.000,- Ft (mû-
szakis).

Az értékesítésen megvásárolt gépek, eszközök vételárát a
helyszínen, készpénzben kell megfizetni.

Az értékesíteni kívánt gépek, eszközök az árverés napján
10.00 órától megtekinthetõk a GAMESZ telephelyén.

Zamárdi GAMESZ

Ünnepélyes keretek közt az érintett települések képvi-
selõi, a támogatók és a sajtó munkatársai elõtt sorsol-
ták ki a június 10-én kezdõdõ Nemzeti Regatta vitor-
lásverseny hajó- és futambeosztását május 24-én Bu-
dapesten.

A MAHART Rákóczi nevû hajóján megtartott ese-
ményen Kollár József, a BAHART vezérigazgatója el-
mondta: nagyon örül annak, hogy szinte mindegyik ta-
valy résztvevõ település jelentkezett, és több új csapat
is indul a regattán. Összesen 38 magyarországi telepü-
lés együttese méretteti meg magát, oly távoli helyek-
rõl is érkeznek majd, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Füzér. Dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás
Szövetség elnöke, az esemény szakmai védnöke kifej-
tette, hogy a versenysport mellett fontosnak tartja az
amatõr rendezvényeket is, a többi közt azért, mert ez
egyre több embernek hozza meg a kedvét a sportolás-
hoz. Kiemelte: a szövetség szeretné elérni, hogy a vi-
torlázás kerüljön bele a Balaton- parti települések is-
koláinak tanrendjébe.

A Nemzeti Regatta Magyarország településeinek vi-
torlásfesztiválja, melyen nemcsak a szelek szárnyán,
de sárkányhajókban és a bogrács mellett is verseng-
hetnek a csapatok. Tavaly mintegy ötezren kísérték fi-
gyelemmel Siófokon a rendezvényt, s idén is legalább
ennyi érdeklõdõre számítanak. Zamárdi városának
csapata a sorsolás alapján a szombati selejtezõn az I.
futamban indul, egy Elan 310-es, Pixis névre hallgató

hajó fedélzetén. Az ellenfelek a pályán Orosháza,

Enying, Csopak és Füzér csapatai lesznek. A vasárna-

pi negyeddöntõbe 24 csapat kerül be, míg az elõdön-

tõben 12, a döntõben 6 egység versenyez a dobogós

helyekért.

Mátay László 
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ÓVODA HÍREI

Április 23-án vasárnap az iskolások mellett az ovisok is
megmutatták színpadi tehetségüket a városi �Ki mit tud?!�-
on. A nyulas és manó csoport ügyesen énekelt, táncolt, ver-
selt. 

Hagyományõrzés céljából hívtuk fel a gyerekek figyelmét
április 24-én egy számukra még ismeretlen jeles napra, amit
úgy hívnak, a �népviselet napja�. A gyerekek magyar népvi-
seletbe öltözve népdalokat énekeltek, és népdalokra tán-
coltak. A jó hangulat nem maradt el.

25-én a nagycsoportosok színházba látogattak.

Május 28-án búcsúztattuk el a tulipános csoport egyik óvó
nénijét, Magda Péterné Zsuzsi nénit, aki immáron megkez-
di nyugdíjas éveit. Az óvoda gyermek-és felnõtt közössége
nevében kívánunk neki egészségben és örömökben gazdag
nyugdíjas éveket, látogatóba persze mindig szívesen vissza-
várjuk.

Május 1-jén az óvó nénik és szüleikkel együtt az ovisok is
részt vettek a �Fuss Zamárdiért!� rendezvényen, a futókat
ajándékkal jutalmazták. 

4-én volt a nagycsoportosok úszásbemutatója, ahol a szülõk
megtekinthették gyermekeiket. 

Május 5-én került sor az év egyik legszebb napjának, az
anyák napjának megünneplésére. Délelõtt Figura Ede bá-
csi zenélt, a Brémai muzsikusok címû mesét hallgatták meg
a gyerekek. Délután a csoportok mûsora és az ajándékozás
után közös játékok, a teraszon pedig kerti parti várta a
résztvevõket.

8-ai héten látogattak el óvodánkba szüleikkel a leendõ kis
óvodások, a beiratkozás után körülnéztek, felfedezték és
kipróbálták a játékokat. 

12-én tettük meg a vaskereszti hátizsákos túránkat. Ismer-
kedtünk a természettel, erdei állatokkal, növényekkel, mi-
közben egy jót mozogtunk a friss levegõn. 

16-án az ovitól lassan búcsúzó nagycsoportosok fellátogat-
tak az iskolába, ahol találkozhattak a tanár nénikkel, felfe-
dezhették egy kicsit a suli udvarát, tantermeit.

19-én, pénteken csendes volt az óvoda, a csoportok kirán-
dulni mentek. Az almás csoport dadus nénijük pincéjéhez
kaptak meghívást, míg a tulipánosok Mariann néninél töl-
tötték a napot. A nyuszisok és manósok szüleikkel együtt
ültek kerékpárra, és tekertek ki egészen a szántódi erdésze-
ti pihenõig. Mind a négy csoport napja remekül telt, jókat
ettek, nagyokat játszottak, és felszabadultan mozoghattak. 

Magda Endre Péterné Zsuzsi óvó néni május 1-jétõl meg-
kezdi megérdemelt nyugdíjas éveit. Óvodánkban 30 évet
töltött el, lelkiismeretesen dolgozott, szívesen vállalt a
gyermekek érdekében pluszfeladatot. Nyugdíjba vonulásá-
ig õ végezte a gyermekvédelmi felelõs munkáját. Kiemelt fi-
gyelmet fordított a gyermekek mozgására, különös tekin-
tettel a nagycsoportos korúakra. Csoportjába folyamato-
san szervezte a közös kirándulásokat a szülõkkel együtt.
Munkája példaértékû volt a gyerekek és a kollégák elõtt is.
Derûs személyisége hiányozni fog a mindennapjainkból,
nehéz lesz õt pótolni, de kívánunk neki nyugdíjas éveire jó
egészséget, élvezze a megérdemelt pihenést. 
Az óvoda felnõtt közössége
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Álláshirdetés:
Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda

A �Közalkalmazottak jogállásáról szóló� 1992. Évi XXXIII. Törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet a

Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

Foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a �Közalkalmazottak jogállásáról szóló�

1992. Évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Fõiskola, óvodapedagógus.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Barta Ilona óvodavezetõnél,

a 06-84-348-835, 06-30-633-29-88-as telefonszámokon. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2017.szeptember 1.

A pályázat benyújtásának idõpontja:2017.június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton: Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda, 8621, Zamárdi, Széchenyi út 16.

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

június

3-a, 9:00-: Segítõ kezek tanfolyam
3-a: A Zamárdiból indult, Szent László-évi kárpát-
medencei Feltámadási menet záró ünnepe a csíksomlyói
búcsún
4-e: Szezonnyitó fõzõverseny a Balaton parti ren-
dezvénytéren
4-e: Családi magánrendezvény a Közösségi Házban
4-e, 20:00: Trianoni megemlékezés a Magyar Összetar-
tozás Napján a Magyar fájdalom-szobornál
6-a, 9:00-: vegyes vásár
7-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
9-e, 9:00-: Segítõ kezek tanfolyam
11-e, 19:00: Látók és nézõk � Zamárdi fotózók idõszaki
kiállításának megnyitója a tájházban. Közremûködnek:
zamárdi hangszeres zenészek
14-e, 9:00-: vegyes vásár
15-e, 9:00-: német használtruha-vásár
19-e, 8:30-: vegyes vásár
19-tõl 23-ig: Erasmus tréning � továbbképzés külföldi
diákoknak
22-e, 9:00-: vegyes vásár
24-e, 20:00-23:00: Szerelmes szívek Szent Iván éjszakája
� szerelmes párok, házaspárok zenés, verses sétája a
kilátótól a Balaton Szíve-szoborig. Közremûködik:
Kubik Anna Kossuth-díjas színmûvész és az Aranyalma
Páros.
25-e, 19:00-: Térzene a Magyar Szabadság Napja alka-
lmából. Közremûködik a Tabi Fúvószenekar, karmester
Sternóczky László. Helyszín: Szabadság tér
28-a, 8:30: vegyes vásár
heti rendszeres alkalmak: nõi kar, Reni-jóga, Szakasztó
népdalkör, Berkenye Egyesület

Beszámolók, hírek:

A Zamárdi Kisboldogasszony Egyházközség és Zamárdi
Város Önkormányzata által támogatott kezdeményezé-
sünk, a kárpát-medencei Szent László-közösségeket az em-
lékév kapcsán összefogó Feltámadási menet májusban
mindkét ágával Erdélybe ért. A csíksomlyói pünkösd-
szombati záró ünneprõl valamint a májusi, júniusi leg-
fontosabb eseményekrõl a Hírmondó júliusi számában
írunk. 

Mint a fentebbi kínálatból kitûnik, idén más tar-
talma lesz Szent Iván-éji rendezvényünknek. A szerelmes
pároknak, házaspároknak ajánljuk, hiszen ez a varázsla-
tos éj elsõsorban értük van! Este 8 órától várjuk õket a
Kilátó-teraszon, ahol egymásnak egyszerû, kedves kéz-
mûves ajándékot készíthetnek, mondhatni jegyajándé-
kot. Utána a kilátói szívszobornál kerül sor az elsõ �rítus-
ra�. Ezt követõen a résztvevõk lesétálnak a Szamárkõnél
található egykori áldozati kõhöz, ott történik a nõk tûz-
ugrása.  A séta folytatódván, a Magyar-házi emlékhelynél
a párok áldomást ihatnak egymás egészségéért koccint-
va. A záró rítus lent a parton történik meg a Szerelmesek
hídján és a Balaton Szíve-szobornál, az ott található le-
írás alapján. Mindeközben Kubik Anna a költészet, az
Aranyalma Páros a zene erejével segíti elõ, hogy varázs-
latosan szép élménnyel gazdagodjanak a résztvevõk
ezekben az órákban. A kézmûves ajándékok elkészítésé-
ben Gubányi Kata segít.

(GP)
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Horgászjegy (területi jegy) értékesítés
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!
Gyerek partközeli éves: 1.500,-
Ifjúsági partközeli 24 órás: 1.000,-
Ifjúsági partközeli 72 órás: 2.000,-
Felnõtt partközeli 24 órás: 2.500,-
Felnõtt partközeli 72 órás: 4.500,-
Ifjúsági, partközeli 10 napos: 3.000,-
Felnõtt partközeli 10 napos: 7.000,-
65. életév feletti partközeli 24 órás: 2.000,-
65. év feletti partközeli 72 órás: 3.500,-
65. életév feletti partközeli 10 napos: 5.500,-

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Pólók Zamárdi logóval, kulcstartó,

hûtõmágnes (fa, mûanyag), névjegytartó,
strandtáskák, bögrék, esernyõ.

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás:
25 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 30 Ft / oldal

Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására alkal-
mas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my
lake fesztivál jegyárusítás!
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Rendezvények:

június 11. � Kiállításmegnyitó a Tájházban

Június 15-tõl: Népi kézmûves foglalkozások a Tájház-
ban (keddtõl vasárnapig)  Bejelentkezés: Andrási
Edit, telefon: 06 30/328-5012

június 24. Szerelmes szívek Szent Iván éjszakáján

június 24. Térzene a Magyar szabadság napja alkal-
mából

június 25. 17:00 óra Lurkók, vitorlára!, ingyenes gyer-
mekvitorláztatás (Bácskai u., kikötõ)

június 26-29. Vitorlás napközis tábor (jelentkezni:
zamardi@tourinform.hu)

július 1. Orgonakoncert (Plébániatemplom, Fõ u.)
Deák László

július 2. 17:00 óra Lurkók, vitorlára!, ingyenes gyer-
mekvitorláztatás (Bácskai u., kikötõ)

július 5-9. Balaton Sound Fesztivál

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy
kis ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendé-
geit! Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését,
akiknek vendégei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb
óta hûségesen visszatérnek városunkba. Az ajánlólap
a Tourinform irodában átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek ked-
vezményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tarto-
zó elfogadóhely-listát. A Tourinform irodában átvéte-
li elismervény aláírásával nyitvatartási idõben átvehe-
tõ.

Nyitvatartásunk:
Június 11-ig hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig 
június 12-25-ig hétfõtõl péntekig 9:00-17:00, szombat,
vasárnap: 9:00-13:00 óráig
június 26-tól hétfõtõl-szombatig 9:00-18:00, vasárnap:
9:00-17:00 óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelke-
zésére.

Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web: www.zamardi.hu

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HIREI 

Fotó:Kuruczné Hári Krisztina
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Május elején a hosszú hétvége mindenkinek jól esett.

2-án zajlott az igazgatóválasztás kapcsán a nevelõ-
testületi és alkalmazotti véleményezõ értekezlet. Igazga-
tónk, Tarr Péter pályázatát mindenki támogatta.

4-én Marcaliban tartották az alapmûveleti mate-
matikaverseny megyei eredményhirdetését. Borsos
Krisztián ismét kitett magáért: a megyei értékelésben a
6. legjobb lett.

5-én az 5. osztályosok Kiskõrösre és Ópusztasz-
erre kirándultak.

Kézilabdás lányaink a kis iskolák megyei kézilabda diák-
olimpiáján a 2. helyet szerezték meg. A csapatban Ba-
logh Viktória, Balogh Veronika, Horváth Luca/8.o./, Fic-
sor Nóra, Tóth Evelin/7.o./, Ficsor Zsófia, Balogh Han-
na, Szabó Vivien/6.o./, Újvári Patrícia, Papp Johanna,
Horváth Izabella és Ambrus Emese szerepelt.

11-én a 2-3-4. osztályosok a közösségi ház mese-
délelõttjén, a hatodikosok pedig a siófoki színházi elõ-
adáson jól szórakoztak.

12-én a Balaton- felvidéket hódították meg a 3-4.
osztályosok, majd 14-én vasárnap a Pesti Színház
�Dzsungel könyve� c. elõadását csodálták meg.

15-én a madarak és fák napja alkalmából szervez-
tünk akadályversenyt.
Mindenki nagy izgalommal készült a tengelic és a vadal-
ma témákból. A felsõsöknél fõleg ügyességi feladatok
domináltak, melyben szoros versenyben a hetedikesek
nyertek. 

16-án a kis óvodások, a leendõ 1. osztályosok láto-
gattak el iskolánkba.

17-én idegen nyelvi kompetenciamérésen adtak
számot hallott és olvasott szövegértésükrõl a 6. és 8. osz-
tályosok. Jól teljesítettek diákjaink, a németesek pedig
jóval az országos átlag felett.
A másodikosok ezen a napon Keszthelyre kirándultak.

19-én néptáncosaink is színesítették Szántód-
pusztán a kiállítás megnyitóját.

20-án Simonyi helyesírási verseny országos dön-
tõjében Gál László képviselte iskolánkat, s a nagy me-
zõnyben a dicséretes 11. helyet érte el.

23-án néptáncosaink Siófokon mérettek meg az
Együd Árpád néptáncversenyen. Csoportjaink ezüst-és
bronzminõsítést kaptak.

24-én az országos kompetenciamérés zajlott. Bí-
zunk tanulóinkban, akik megismételhetik az utóbbi évek
jó eredményeit. A siófoki tankerület 13 iskolája között a
zamárdi diákok szerepelnek a legjobban.  

25-én a leendõ elsõ osztályos tanító néni szülõi ér-
tekezletet tartott a végzõs ovisok szülei számára.

28-án tanulóink részvételével emlékezünk a
Hõsök kápolnájánál az I. és II. világháború zamárdi ál-
dozataira.

*
Ezúton is szeretnénk mindenkinek hálás köszönetet
mondani / Polgármesteri Hivatal, GAMESZ, szülõk,
KLIK/, akik hozzájárultak, hogy diákjaink a verse-
nyekre eljuthattak! 

H.J.

ISKOLAI HÍREK
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Az 5. o. Kiskõrösre és Ópusztaszerre kirándult.

Szeretnénk köszönetet mondani Bertalan Andrea

szülõnek, aki révén egy csodaszép kézilabdás mez-

garnitúrát kaptunk. 

A lányok meg is hálálták: a kisiskolás kézilabda

megyei diákolimpián 2. lett csapatunk.
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Iskolai sport:

Április végén hektikus idõjárási körülmények között
kezdõdtek az atlétika versenyek. 24-én az alsó tagozat
mérte össze képességeit. Aranyérmet szerzett Tóth Han-
na a másodikosok között egyéniben és ezüstérmet a 3-
4.osztályos lány 4x100m váltó. Összetettben a lányok 3.,
a fiúk 5. helyen végeztek. Másnap az 5-6.-os lányok 2., fi-
úk 4. helyet szerezték meg. 
Egyéniben gyõzött Hegyi Szilárd a 8-ból, 2. lett Ficsor
Nóra a 7-bõl és testvére Zsófi 3. a 6-ból.
Május 3-án a III. korcsoportos lányok képviselték isko-
lánkat a megyei döntõn. Az esõs nap nem kedvezett a jó
eredményeknek, de így is 5. helyen végzett a csapat Ba-
latonboglár és Nagybajom lányai elõtt.
Másnap Hegyi Szilárd és Ficsor Nóra versenyzett kor-
osztályában idõsebbek ellen. Nóri 9. Szilárd 14 lett az 50
fõs mezõnyben.
Május 5-én a kisiskolás kézilabda versenyen iskolánk
csapata 2. helyen végzet. 4 meccsbõl 3at megnyertek, ép-
pen csak lecsúszva az országos döntõrõl. A csapat tagjai:
Horváth Izabella, Ujvári Patrícia, Papp Johanna, Balogh
Hanna, Szabó Vivien, Ficsor Zsófia, Tóth Evelin, Ficsor
Nóra, Balogh Veronika, Balogh Viktória és Horváth Lu-
ca.
Május 11-én Kaposváron rendezték a megyei atlétika
egyéni versenyeket. Nagy Gergõ és Pintér Jázmin gyõ-
zött magasugrásban és bejutottak az országos döntõbe.
Ficsor Nóra 2. magasugrásban, 3. kislabdadobásban.
Nagy Nadin 2. 1500m-en, Hegyi Szilárd 3. kislab-
dadobásban. Épphogy lemaradt a dobogóról Kivágó
Flóra és Battonyai Boldizsár kislabdahajításban, a

4x100-as  lány váltó  és  Putyera Petra  magasugrásban,
Ficsor Zsófi 60m-en.
Május 17-én szintén Kaposváron volt az utolsó megyei
atlétika verseny, melyet a 200 fõs tanulólétszám alatti is-
koláknak rendeztek. A zamárdi lányok mindent meg-
nyertek!   Csapat:  Horváth Izabella,  Ujvári Patrícia,
Ficsor Zsófia, Pintér Jázmin, Ficsor Nóra, Kovács Lau-
ra. svédváltó: Tóth Hanna, Kivágó Flóra, Ficsor Nóra,
Nagy Nadin, egyéni 600 m futásban Pintér Jázmin, 800 m
futásban Nagy Nadin! 12 arany 9 lánytól! A fiaink csapat
ezüstje is szépen csillog! mindösszesen 3 pontal marad-
tak le az aranyról. (14 fiú és 9 lány csapat versenyzett)
Nagyon ügyesen versenyeztek, büszkék lehetünk rájuk!
Az országos döntõ Miskolcon lesz a ballagás után. 

Május 19-én Bagodon jártak tollaslabdázóink. A tavaszi
fordulóban 8 tanulónk vett részt a felsõsök közül. Az
erõs mezõnyben 5. helyen végzett Ficsor Nóra, 6. Kivá-
gó Flóra, 8. Balázs Attila és Szabó Réka. 
Május 25-én délelõtt a tornateremben 6 csapat részvéte-
lével rendeztük meg a Kölyökatlétika tavaszi versenyét.
Balatonszabadi megvédte a vándorkupát, de szépen sze-
repeltek a zamárdi 1-2. osztályosok is. A verseny rende-
zésében részt vettek a 8. és az 5. osztályos diákok.

Ugyancsak ezen a napon Székesfehérváron rendezték
meg a IV. korcsoportos országos atlétikai döntõt, ahol
Nagy Gergõ 8. osztályos tanulónk 175 cm-es magasugrá-
sával a 6. helyen végzett.
A versenyekrõl készült videóanyagok a SuliTV-ben lát-
hatók.
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NABE HÍREK

Május 11-én mesedélelõtt volt a közösségi házban. Csöre Gábor színész olvasott fel 3 mesét és beszélgetett a
2-4. osztályosokkal róla. Jó hangulatú volt, a gyerekek nagyon élvezték.

Mesedélelõtt

2017.05.08-án dr. Nánási Ákos, a Zamárdi Vitorlás
és Vízimentõ Egyesület elnöke Vízbiztonság cím-
mel tartott elõadást a Közösségi Házban.

Dr. Nánási Ákos 1985 óta vesz részt a balatoni ví-
zimentésben. E mellett nyaranta fiatalok részére
szervez táborokat, melyek célja  a vízbiztonság ki-
alakítása. Elmondása szerint mindig nagyon érde-
kelte a hajóépítés, ezért több mentõ és vitorlás ha-
jót is tervezett és kivitelezett már.
Elõadásából megtudhattuk, hogy milyen veszélyei

vannak a fürdõzésnek, napozásnak, a csendes és a
viharos Balatonnak. Valamint hogy hogyan segíthe-
tünk a bajba jutottakon. Fontos az is, hogy figye-
lemmel kísérjük a viharjelzést.

A BALATONI VÍZIMENTÕK CSAPATÁBA
VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET !

2017.05.17-én és 05.22-én Zamárdi szépítésében,
virágosításában vettek részt tagjaink:

Rezi Gáborné, Tóth Józsefné, Szabó Józsefné, Fe-
hér Imréné, Papp Istvánné, Kiss Gyuláné, Kajdi
Tiborné, Bráder Lajosné,  Kránitz Tímea.
Köszönjük munkájukat!
Június 5. környezetvédelmi világnap
1972. június 5-én tartották meg Stockholmban az
�Ember és bioszféra� címet viselõ ENSZ környezet-
védelmi világkonferenciát. Az 1972. június 5-ei kon-
ferencia nagy hatással volt a környezetvédelmi po-
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litika kialakulására nemzeti szinten. Az emberi kör-
nyezettel foglalkozó ENSZ-konferencia ezt a napot
határozatában nemzetközi környezetvédelmi nap-
pá nyilvánította.
A tanácskozás nyomán létrehozták az állami kör-
nyezetvédelmi szervezeteket - hivatalok, minisztéri-
umok alakultak. Magyarországon 1977-ben alapí-
tották meg az Országos Környezet- és Természet-
védelmi Hivatalt, mint illetékes fõhatóságot. Az em-
beri környezettel foglalkozó konferencia ezt a napot
határozatában nemzetközi környezetvédelmi világ-
nappá nyilvánította. A világnap célja, hogy feléb-
ressze az emberekben a felelõsségtudatot, és ráve-
zesse õket arra, hogy mindenkinek magának kell
tennie valamit természetes, épített, társadalmi és
belsõ környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá
tételéért. Városainkban egyre több helyen sorakoz-
nak a szelektív hulladékgyûjtõk, ma már egyre több
vidéki településen viszik el szervezetten a szelektí-
ven összegyûjtött háztartási hulladékot.
Éljünk vele, tájékozódjunk, kapcsolódjunk be a civil
társadalom környezetvédõ szervezeteibe! S ha
mindezt megtettük és átgondoltuk, hogy mi mit te-

hetünk, meglepõdünk a következtetéseinken. Rá-
döbbenhetünk, hogy gazdálkodhatunk okosan az
energiával; vásárolhatunk hosszú élettartalmú ter-
méket, visszaváltható csomagolásban, amelyek
nem szennyezik a környezetet. S ha mégis elkerül-
hetetlen a mûanyag csomagolás, miután már nincs
többé szükségünk rá, ne dobjuk ki, hanem gyûjtsük
szelektíven. A tudatos társadalom nem sanyargatja
magát, hanem szebbé, kényelmesebbé teszi kör-
nyezetét, felhasználva azt, amit a természet nyújt. 

Élénkítsük udvarainkat virágokkal, hogy kedvünk
teljék szépségükben, ültessünk fákat, hogy õrizzük
a levegõ tisztaságát, kiránduljunk, de gyûjtsük ösz-
sze magunk után a szemetet!
Vizeinkre úgy vigyázzunk, mint egyetlen kincsünk-
re, amely létfontosságú az életben maradásunk-
hoz. Ne öntsünk olyan anyagokat a lefolyókba,
amelyek nem bomlanak le, amelyeknek ma még
nem látjuk a következményeit, de látni fogják uno-
káink! 

Forrás: Csabai Mérleg                                   SRI

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

SZÛRÉSEK:
Az elmúlt hónapok szûréssorozata � urológiai, sze-
mészeti, nõgyógyászati  �  május  16 - án bõrgyó-
gyászati vizsgálattal zárult. Dr. Pupp Antónia fõor-
vos asszony 30 fõ melanómaszûrését végezte el.

Öttagú küldöttségünk május 20-án a Levendula
Klub 25. születésnapjára Tihanyba utazott. A vidám
találkozón sokat tanultunk, jól szórakoztunk, és kel-
lemes élményekkel gazdagodtunk. A testvérklub
meghívását októberben viszonozzuk.
A június 4-i fõzõnapon egészséges ételekkel és az
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�Ügyes kezek� munkáiból összeállított kiállítással
várjuk tagjainkat és az érdeklõdõket.

Egyesületünk kirándulást szervez 2017. szep-
tember 21. és 24. között /4 nap, 3 éjszaka/ Ukraj-
nába.
Útlevél kiváltása szükséges. 65 felett ingyenes, 65

év alatt 7 500 Ft /5 évig érvényes/                 
Útirány: Munkács, Szolyva, Ungvár,Técsõ, Huszt,
Beregszász. Várható részvételi díj a létszám függ-
vényében 36 000 � 42 000 Ft között, amely tartal-
mazza az utazás, félpanziós szállás, zenés búcsú-
vacsora, belépõk, idegenvezetés és a csoportos
biztosítás költségét.  Megfelelõ létszámú jelentke-
zés esetén az õszre tervezett Eger � Egerszalók �
Bükkszentkereszt úti célú kirándulást áttesszük
2018-ra. Jelentkezni lehet Perge Krisztánál a 06 /30
/945 -3640-es telefonszámon 2017. június 15-ig.
Elõlegfizetés - 20 000 Ft, június 30-ig � Perge Krisz-
tánál telefonos egyeztetés után.
Az elsõ félév utolsó összejövetelét május 15-én tar-
tottuk. Szavazatképes közgyûlésünk elfogadta az
elmúlt év pénzügyi mérlegét, amelyet Perge Kriszta
ismertetett a tagsággal.

Az est második részében Hirschmann Renáta jóga-
oktató �Mozgás és egészség minden korosztálynak
/törpöknek, szülõknek, nagyszülõknek/�címmel tar-
tott elõadást. A néhány gyakorlott jógázót leszámít-
va a hallgatóság többsége keveset tudott errõl az
õsrégi keleti technikáról.
Mi is valójában a jóga? Mire használ? Kinek aján-
lott? Megtanulható-e bármely korban?
Reni elõadásában választ kaptunk kérdéseinkre.
A jóga speciális légzõ és testhelyzeteket kitartó tu-
datos gyakorlatok sora. Segíti megõrizni gerincünk
és belsõ szerveink egészségét, javítja a testtartást,
erõsíti az izmokat, hozzásegít a test, az elme töké-
letes pihenéséhez, a pozitív gondolkodáshoz, bel-
sõ békét, nyugalmat, jó közérzetet ad.                     
A különbözõ korosztályt képviselõ önkéntes segí-
tõk � Ambrus Emese, Horváth Peki Irénke,
Hirschmann Attila � bizonyították, hogy a jógagya-
korlatok megtanulhatók.

A rendszeres gyakorlás meghozza az eredményt.
Érdemes már óvodás- iskoláskorban elkezdeni.
A gyermekekre szabott feladatok fejlesztik a fizikai
állóképességet, kreativitást, figyelemkoncentrációt,
beszédkészséget, erõsítik a társas kapcsolatokat,
rendszerességre, türelemre, fegyelemre, kitartásra,
az élet és a természet szeretetére tanítanak. Jóga-
óráik egyik jelszava: �Figyelünk egymásra, nem

bántjuk sem magunkat, sem társainkat � sem gon-
dolattal, sem szóval, sem cselekedettel� Megszívle-
lendõ jó tanács, és nem csak törpöknek!

Nagy Magdi

1. Kobra: �baciûzõ� gyakorlat, felmelegíti a testet,
javítja a testtartást

2.Ülésbõl elõre hajlás: a ll. típusú cukorbetegeknek
különösen ajánlott, masszírozza a belsõ
szerveket,nyújtja a hátat, derekat, lábat

3.Hal pozíció: depressziót oldó gyakorlat, megnyitja
a szív csakráit, erõsíti a váll és kar izmait



Elsõ alkalommal került megrendezésre Zamárdiban egy nemzetközi tenisztorna. 

A 15.000 dollár ITF Men�s verseny megrendezésével Zamárdi feliratkozott a nemzetközi profi tenisz térképé-
re. 

Az egy héten át tartó tornára a világ számos országából érkeztek játékosok, még Japánból és Ausztráliából is. 

A külföldi versenyzõk mellett fel-
sorakozott szinte a teljes magyar él-
mezõny. Pályára léptek Davis kupa
játékosaink, és itt volt junior Grand
Slam bajnokunk, Piros Zsombor is,
aki még párosban is indult a tapasz-
talt Kiss György Gergely oldalán.

A játékosok elragadtatással nyilat-
koztak a szép balatoni környezet-
rõl. A verseny lebonyolítása tökéle-
tes volt, köszönet érte Karap Atti-
lának és csapatának. A Supervisor

jelentésében is elismerõen nyilatkozott. Néhány apró kifogás merült fel a pályákkal, illetve a klubházzal kap-
csolatosan. Mindez megerõsít bennünket abbéli szándékunkban, hogy a Magyar Tenisz Szövetséggel karöltve
szövetségi támogatással új klubházat és pályákat építenénk a jövõben, amelyek alkalmasak lesznek ilyen és
még ennél nagyobb nemzetközi versenyek megrendezésére is.

A páros verseny döntõjére 2017. május 19-én, pénteken került sor.

A Brunner, Pichler osztrák duó 7:5, 6:4-re nyerte az aranymeccset a Biljesko, Serdarusic (macedón, horvát) pá-
ros ellen.

A szombati egyéni döntõt Nicola Kuhn nyerte 6:4, 6:0-ra Balázs Attila ellen. 

A 17 éves spanyol fiúról még bizonyára hallunk, hiszen a szakemberek a jövõ egyik nagy reménységének tart-
ják.

Csákovics Gyula polgármester

2017. június 17.oldal Zamárdi Hírmondó

XIXO Open Zamárdi
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Mirõl szól pünkösd ünnepe? 

A húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep neve a görög pentékoszté (öt-
ven) szóból ered. 

A keresztény egyház születésnapját jelentõ pünkösd történéseit megörökítõ Újszövetség részletesen
leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele elõtt megígért Szentlé-
lek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte õket megvilágosító, lelkesítõ, sze-
retetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésé-
re, és õk különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtér-
tek, belõlük alakult meg az elsõ keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi õsegyház.

A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek el-
jövetelének megünneplését. A katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pün-
kösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Bár pünkösdhétfõ a zsinati liturgiare-
form bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban - 1993 óta Magyarországon is -
munkaszüneti nap.

A néphit szerint ha pünkösdkor szép az idõ, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pün-
kösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különbözõ ügyességi próbákon (lóverseny, bika-
hajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket. A gyõztes egy évig in-
gyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi koro-
nát - uralkodásának rövid idejére utal a �pünkösdi királyság� kifejezés. Jellegzetes pünkösdi szokás a
pünkösdi király vagy királyné körmenete: a legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királynõ-
nek öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról házra járnak köszönteni.

Pünkösd megünneplésének kiemelkedõ magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság leg-
jelentõsebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarsá-
gának rendszeresen ismétlõdõ tömegrendezvénye lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a
határõr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón össze-
gyûlt székelyek azonban a Nagyerdõnél gyõzelmet arattak, megvédték õsi katolikus hitüket. Erre em-
lékezve tartják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy bú-
csút, ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencébõl és a világ más tájairól is.

Forrás: www.mult-kor.hu

HORGÁSZVERSENY
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Gránit, márvány, andezit, travertin,
mészkõ burkolóanyagok, lépcsõk,
párkányok

Hõszigetelõ rendszerek:
EPS, Grafitos rendszer

Gipszkarton és tartozékok

Szigetelõ anyagok: 
polisztirol, üveggyapot, bitumenes lemez

Ömlesztett anyagok: 
sóder, homok, murva, kulé kavics

Téglák: 
B30, Uniform, Ytong, Porfix, válaszfal tégla

Zsákos anyagok:
cement, mészhidrát, oltott mész, esztrich,
vakolatok, ragasztók

Útépítési anyagok: 
útszegélyek, kerti szegélyek
Vízépítési és csatornázási anyagok:

KG és PVC csövek, idomok, szerelvények,
betoncsövek, kútgyûrûk, akna elemek, me-
derlapok, KPE csövek, folyókák

Vasanyagok:
betonacélok, síkhálók, zártszelvények,
lapos és szögvasak, ereszcsatornák

Rögzítéstechnika:
bilincsek, csavarok, alátétek, szegek,
dûbelek, tiplik, huzalok, kötelek, oszloptartók

Barkácsanyagok:
vágókorongok, mérõeszközök, kéziszer-
számok

Védõfelszerelések:
bakancsok, kesztyûk, védõszemüvegek,
fejvédõk

Tevékenységi körünk közé tartoznak még:

- gépi földmunkavégzés, - kisgépek, lap-
vibrátorok, döngölõbékák, betonvésõk
bérbeadása

Térkövek:
- Barabás térkõ
- KK Kavics beton
- Abeton
- Leier
- Semmelrock
- Weissenböck

Termékeink:

Zamárdi felsõ Vadkacsa sor 30.
Telefon:

06-30/491-5022, 06-30/946-1921, 06-84/545-161 
Nyitva tartás:

H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00
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Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszonyMISEREND

Takarítás, szabás-varrás,
Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

Villanyszerelés,
Villamosgépek javítása
Boyler javítása 
veszélyes fák kivágása,gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

2017. június
Zamárdi plébániatemplom

csütörtök19.00 
péntek 7:30 
szombat 19.00 
vasárnap 8:30

Zamárdi kápolna:
vasárnap 11:30
Balatonendréd:
vasárnap 10.00

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevél, ven-

dégkönyv és étlaptartó készítését.
Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.
Tel.: 84 352 761, 06-20/9615-834,

mvarnagy@freemail.hu

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban

Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság

Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2017. JÚNIUS 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP

Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Július 1-jével elkezdõdnek a nyári orgonakoncertek a
plébániatemplomban. Elsõ vendégünk július 1. szombat
20:15-kor Deák László orgonamûvész.
Mindenkit szeretettel várunk a koncertekre.


