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A Balaton szíve 2017
Fotó: Végh Sándor

Fotó: Kuruczné Hári Krisztina

Prigli Zsuzsa:
Naplemente

Esti zsoltárt énekel
a víz fölött az ég.

A Nap pilláit lecsukva
hallgatja e halk zenét.

Vöröslõ fénye egyre szebb,
a vízre varázst bocsát,
szétterítve e különös,

utánozhatatlan bársonyát.

Lassan sötét lesz a táj,
ezüstöt hint a holdsugár,

fényét lelkembe permetezve,
nyugtató, hûs harmatot szitál.

Csitul a szél, simul a víz,
elfáradt lélek pihenni tér,
a föld is oly puha, illatos,

altatót dalol egy vízi tündér.
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. július 17-i, rendkívüli ülésérõl

A képviselõ-testület

1. GAMESZ részére gépkocsi vásárlás
-megtárgyalta és egyetért a GAMESZ részére gépkocsi vásárlással, 2.400.000,- Ft összeg erejéig.
Ezzel egyidejûleg a GAMESZ használatában lévõ Lada Niva gépkocsi eladását javasolja .
A vételár összege a GAMESZ költségvetésében a nyilvános árverésen értékesített gépek, eszközök bevételébõl rendelke-
zésre áll.

2. Zamárdi 2331. hrsz-ú ingatlan eladása ( a Dobribán-házhoz a Siófoki utcáról vezetõ ösvény)

-megtárgyalta és elidegeníti a zamárdi 2331. hrsz-ú ingatlant Fézler Zsolt és dr. Tarjányi Vilmos részére azzal, hogy a szol-
galmi jog továbbra is az ingatlanon fennmarad. 
-  az ingatlan vételárát 200.000,- Ft+forgalmi értékbecslés elkészítésének díja.

3. Szomora Virág és Bezerédi Dániel kérelme
- engedélyezi a kérelmezõk részére a Zamárdi, Keszeg utca, Balázs Sörözõ elõtti közterület használatát maximum

150 fõ elhelyezésére alkalmas sátor és egyéb mobil felépítmények elhelyezésére 2017. október 6-án 10.00 órától
2017. október 8-án 18.00 óráig. ( Esküvõ-lakodalom céljára. Sok boldogságot kívánunk! )

- a közterületet térítésmentesen biztosítja, de a kérelmezõk kötelesek a területet eredeti állapotában átadni a ren-
dezvény lebonyolítását követõen az önkormányzat részére.

4. Zamárdi, Fõ utcai játszótér és konyhakert kialakítási munkáira (Krizsán telek) beérkezett ajánlatok bírálata

- a Játszótér és konyhakert kialakításával a Krizsán telken a Fecske Kft.-t bízza meg 
17.278.950.-Ft + 27% áfa = 21.944.267.- Ft díjért.

5. Diószegi Zoltán bérleti szerzõdéssel kapcsolatos kérelme

- megtárgyalta Diószegi Zoltán kérelmét, és engedélyezi a zamárdi 3441/13 hrsz-ú ingatlanon (Harcsa utca) a Kon-
taktnuss Kft.-nek biztosított 1000 m2 nagyságú terület használatát a Kft. helyett Diószegi Zoltán magánszemély
részére.

- engedélyezi a katamaránok mellett egyéb eszközök (vitorlás) elhelyezését is azzal, hogy 2018. évtõl a bérlõ a ré-
szére kijelölt területet használhatja.

6. Wintersport Kft.-vel kötendõ bérleti szerzõdés jóváhagyása

- a zamárdi 3441/13. hrsz-ú ingatlanon 1000 m2 önkormányzati területre a Wintersport Kft.-vel kötendõ bérleti
szerzõdéstervezetet jóváhagyja. 

7. Zamárdi 3441/13hrsz-ú ingatlanra vonatkozó további önkormányzati döntések

- megtárgyalta a zamárdi 3441/13hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elõterjesztést, és az alábbi döntéseket hozza:
- fenntartja csatlakozási szándékát a GINOP 7.1.2-15-2016 azonosító számú projekthez, 

- az Önkormányzat vállalja a fenntarthatósági idõszak végéig a kikötõ pont üzemeltetését. Megerõsíti korábbi dön-
tését, miszerint az üzemeltetést felajánlja a Wintersport Kft. részére,

- az Önkormányzat biztosítja a saját ingatlanán 700 m2 területet a megvalósításhoz,

- az eszközökre az Önkormányzat köt üzemeltetési szerzõdést a BJMOKK-val, majd õ adja szerzõdéssel használat-
ba az üzemeltetõnek,

- a vonatkozó terveket az Önkormányzat átveszi a Wintersport Kft.-tõl (mivel a jelenlegi tervek túlépítettek, mó-
dosítása szükséges)

- a területre közmûvezetés szükséges, ezt az Önkormányzat pályázati pénzbõl kívánja megvalósítani.

- felkéri dr. Kállay-Németh Imola jogi képviselõt, hogy az Önkormányzat döntésérõl a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetséget tájékoztassa.
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8. Árajánlat a Zamárdi, Fõ utcai játszótér és konyhakert kialakítási munkáinak (Krizsán telek) mûszaki ellenõrzé-
sére

- a �Zamárdi, Fõ utcai játszótér és konyhakert kialakítási munkáinak (Krizsán telek)� mûszaki ellenõrzésével, a
Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft.-t bízza meg  190.000,-Ft +áfa  díjért.

9. Zamárdi, Szent István u. D-i oldalán lévõ telkek tereprendezési tervének elkészítésére beérkezett ajánlat bírála-
ta

- a Zamárdi, Szent István u. D-i oldalán lévõ telkek tereprendezési tervének elkészítésére Strung Csaba ev. föld-
mérõt bízza meg 920.000- Ft díjért.

BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. július 25-i, rendkívüli

ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Gömöri László kérelme a zamárdi kertmozi bérleti díjával kapcsolatban
- megtárgyalta Gömöri László kérelmét és a bérleti szerzõdésben rögzített 2018. évi bérleti díj megfizetésétõl el-

tekint:  a bérlõ által megelõlegezett mozigép javítási költségeket betudja a bérleti díjba, és erre a körülményre
tekintettel engedi el a következõ évi bérleti díj megfizetését. 

- A 2019. évi bérleti díj összegét a bérlõ a bérleti szerzõdésben rögzítettek szerint teljesíti.

2. Zamárdi 085, 086/2 és 086/6 hrsz-ú ingatlanok haszonbérletbe adása

- a zamárdi 085, 086/2 és 086/6 hrsz-ú ingatlanokat haszonbérletbe adja Csehi József Gábor zamárdi lakosnak
2022. november 30-ig, a korábbi bérlõvel (Magyar Tenger Mezõgazdasági Kft.) kötött bérleti szerzõdésben fog-
lalt haszonbérleti díj megfizetése mellett. 

Bérlõ köteles az elsõ haszonbérleti díjat 2017. november 30-ig megfizetni az Önkormányzat részére.

3. Packinvest Kft. és a LA Rossi Bt. ( Vörös Tamás) közös kérelme
- megtárgyalta a Packinvest Kft. és a LA Rossi Bt. közös kérelmét,és hozzájárul ahhoz, hogy a Packinvest Kft. �

Zamárdi Város Önkormányzat között fennálló bérleti szerzõdés bérleti jogosultja a szerzõdés módosításától
kezdõdõen 2024. szeptember 30. napjáig a LA Rossi Bt. legyen. 

- a két gazdasági társaság közötti engedményezési megállapodást tudomásul veszi és jóváhagyja. 
- a bérleti szerzõdés módosításához azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a Packinvest Kft. egyszemélyes tulajdono-

sa Havas Péter a LA Rossi Bt.-be legalább kültagként belépjen és a bérleti szerzõdés idõtartama alatt a társa-
ság tagja legyen. 

- hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti szerzõdés módosítását követõen a 2017. évi bérleti díjat a LA Rossi Bt. fizesse
meg az önkormányzat részére. 

4. Ivóvíz közmû vagyon és szennyvíz közmû vagyon átadása a magyar állam részére
- megtárgyalta a DRV Zrt. által megküldött �Megállapodás� elnevezésû, és �Szerzõdés az ivóvíz közmû-vagyon

átadásáról/szennyvíz közmû-vagyon átadásáról� szóló szerzõdéseket.
- felkéri a polgármestert és a jegyzõt, hogy a szerzõdésekkel kapcsolatosan egyeztessen a DRV Zrt.-vel és tisztáz-

za az alábbiakat:
I.

- A megállapodás a bérleti-üzemeltetési jogviszony elszámolásáról, illetve a bérleti-üzemeltetési szerzõdés megszünteté-
sérõl rendelkezik. 
- tájékozódni kíván arról, hogy a bérleti-üzemeltetési jogviszony tekintetében a 2016. és 2017. évi vonatkozásában mi-
lyen összegû használati díj illeti meg az önkormányzatot. 
A bérleti üzemeltetési szerzõdés megszüntetése vonatkozásában a képviselõ-testület kéri a DRV Zrt.-t, hogy a szerzõ-
dés III.3. pontja tekintetében jelölje meg, milyen közmû vagyont nem érint a szerzõdés megszüntetése.

II.
Szerzõdés az ivóvíz közmû vagyon átadásáról, szennyvíz közmû vagyon átadásáról:

- felkéri a polgármestert és a jegyzõt, hogy tisztázza a DRV Zrt. képviselõivel azt a kérdést, hogy a Fonyódi
Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás által létesített közmûhálózat vo-
natkozásában az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket ki viseli a szerzõdés megkötését követõen.

5. Zamárdi játszóterekre pénzügyi átcsoportosítás engedélyezése

- megtárgyalta a GAMESZ vezetõjének elõterjesztését, és a Zamárdiban lévõ játszótereken szükséges új játszó-
eszközök beszerzésére a GAMESZ költségvetésén belül nettó 5.000.000,- Ft összeg átcsoportosítását engedé-
lyezi.
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BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. augusztus 15-i, rendkívüli ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Zamárdi, Margó Ede sétány wifi hálózat optikai kábel kiépítése
- a Margó Ede sétány wifi optikai kábelezési munkák elvégzésére a TELE Kft.-t bízza meg 2.034.410.-Ft + áfa díjért.
- a Margó Ede sétány wifi optikai rendszer mûködéséhez kapcsolódó eszközök/berendezések beszerzésére,

telepítésére a Team-Comp Kft.-t  bízza meg br. 1.329.563.-Ft díjért. 
- a Margó Ede sétány wifi erõsítõ elektromos betáplálásával, a mérés kiépítési munkáinak elvégzésével Pálfi István

egyéni vállalkozót bízza meg br. 408.938.-Ft díjért.

2. Zamárdi, Margó Ede sétányon köztéri kamerák telepítése
- a Margó Ede sétányon köztéri kamerák telepítésére a Team-Comp Kft.-t  bízza meg.
- A sétányon 8 db kamera elhelyezésére ad megbízást br. 196.700.-Ft/db áron. 

3. Zamárdi, Gábor Áron utca végi bejáróval kapcsolatos döntés
- megtárgyalta a Gábor Á. utca végi bejáróval kapcsolatos lakossági megkeresést, és a jövõ évi szezonra az utcavégi

lejárók kérdését az õsz folyamán javasolja napirendre venni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak. Javasolja,
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság dolgozza ki, hogy 

1. hány lejárót érint a meder eliszaposodása,

2. az érintett területeken milyen hosszúságú bejárókat kellene létesíteni,

3. a javasolt bejárók megvalósításának költségeit mérje fel.

( Megjegyzés: ezek az (s még több más) utcavégi lejárók NEM KIJELÖLT FÜRDÕHELYEK, (azaz NEM hivata-
los strandok). Mindenféle lejáró behelyezése egy gesztus az önkormányzat részérõl, ez nem kötelezõ. Ettõl
függetlenül polgármester úr javasolja, hogy a téli idõszakban ezekre az utcavégekre hosszabb bejárókat készítsen
elõ a GAMESZ, és az iszaposodással kapcsolatos probléma ezekkel a hosszabb bejárókkal megoldódna. A
területen volt egyébként medertisztítás, de idõvel az iszaposodás megint elkezdõdik.)

4. Zamárdi 2536/66 hrsz-ú ingatlan Szélescsapás utcára történõ elnevezésre
- a zamárdi 2537/1 hrsz-ú ingatlan mellett a 2536/66 hrsz-ú ingatlant is Szélescsapás utcának nevezi el.

5. Idegenforgalmi adóellenõrök kirándulásáról és az idei adóbevételekrõl tájékoztatás

Csákovics Gyula polgármester elmondta, hogy az idei évi költségvetésben a kurtaxások õszi kirándulására 700.000,-
Ft összeg került betervezésre, amelyet toscaniai utazásra használnának fel, kb. 650.000,- Ft összegû ajánlat alapján.
Mivel jutalmazásban az ellenõrök nem részesülnek, évi egy kirándulást az önkormányzat biztosít a részükre. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy az idegenforgalmi adó bevétel a jelenlegi ismereteik alapján várhatóan
összességében alatta marad a tavalyi évinek. Annak ellenére, hogy az idegenforgalmi adót felemelték 450,- Ft-ra,
összességében ezzel nem fogják tudni kiegyenlíteni azt a veszteséget, amit az állami hozzájárulás csökkenése ered-
ményez. 

6. GAMESZ dolgozók jutalmazása

- megtárgyalta és engedélyezi a GAMESZ vezetõ részére, hogy az intézmény dolgozóinak differenciált jutalmat
állapítson meg a GAMESZ költségvetésében plusz összegként rendelkezésre álló, bruttó 5.966.981,- Ft összeg ere-
jéig.

7. Élõ Tibor fa visszavágási kérelme (posta melletti parkoló)
- megtárgyalta Élõ Tibor kérelmét, és a posta és Paprika csárda melletti parkolóban lévõ fa visszavágásával egyetért

abban az esetben, amennyiben a terület tulajdonosa a hozzájárulását megadja.

8. Kilátó alatti területtel kapcsolatos észrevétel
- kéri, hogy a kilátó alatti magánterületre vonatkozóan készüljön a hivatal részérõl javaslat a szeptember havi ülésre

a terület építéshatósági elõírásaival, építési tilalom eljárásrendjével kapcsolatban.

Matyikó Zsuzsa
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FELHÍVÁS!

Zamárdi Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Zamárdi Város
Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének 

Véleményezési anyaga elkészült.

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen vagy
jelen felhívástól számítva a Lakossági fórum idõpontját követõen még 8 napig

Csákovics Gyula polgármester nevére címezve tehetik meg:
Zamárdi, Szabadság tér 4.

e-mail: titkarsag@zamardi.hu

Véleményezésben való közremûködésüket megköszönve, egyben fenti témában

a Lakossági fórum idõpontját 2017. szeptember 04-én (hétfõ) 13:00 órára,
a Zamárdi Polgármesteri Hivatal Nagytermébe hirdetem meg.

Csákovics Gyula polgármester

Zamárdi, 2017. augusztus hó
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Zamárdi településfejlesztéssel és

településrendezéssel összefüggõ Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./

Augusztus 20-a alkalmából
�ZAMÁRDI VÁROSÉRT� kitüntetõ címet vehettek át:

Fontányi Zsolt, Margó György, Mátay László,
Mátay-Horváth Éva, Harsay János, Mecseki Hargita

Csákovics Lajos, Hirschmann Attila,Perge László,
Gubányi Katalin, dr. Szûcs József

Richter Flórián

A kitüntetettekhez is kapcsolódóan mondjuk el a kedves
olvasóknak, hogy ebben a szezonban Zamárdi város
háromszor kapott meghívást az MTV1 Balatoni nyár címû
élõ adásába.
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Versenyeredmények 2016/2017 � es tanév

Szabadkai Réka 
HEBE német csapatverseny országos 1. helyezett
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 8. helyezett
Lotz János szövegértési verseny megyei 5. helyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 11. helyezett
Német nyelvi tanulmányi verseny megyei 3. helyezett 
Balogh Veronika
Arany János anyanyelvi verseny országos 8. helyezett
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 8. helyezett
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 5. he-
lyezett
HEBE német nyelvi csapatverseny országos 1. helyezett
Német nyelvi tanulmányi verseny megyei 10. helyezett
Kisiskolás diákolimpia kézilabda megyei 2. helyezett 
Bokor Levente
Varga Tamás matematikaverseny megyei 8. helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny megyei 9. helyezett
Német nyelvi tanulmányi verseny megyei 6. helyezett
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 8. helyezett
Lotz János szövegértési verseny megyei 2. helyezett 
Nagy Gergõ 
Kisiskolás diákolimpia atlétikai csapat megyei 2. helyezett
Atlétika diákolimpia magasugrás országos 6. helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
Kenguru matematikaverseny megyei 10. helyezett
Lotz János szövegértési verseny megyei 7. helyezett 
Erdélyi Norbert 
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
Kenguru matematikaverseny megyei 9. helyezett 
Horváth Luca
HEBE német nyelvi csapatverseny országos 1. helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 8. helyezett
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 7. helyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 7. helyezett
Borsos Krisztián
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 7. he-
lyezett
Öveges József fizikaverseny megyei 2. helyezett
Varga Tamás matematikaverseny megyei 5. helyezett
Kenguru matematikaverseny megyei 7. helyezett
Alapmûveleti matematikaverseny körzeti 2., megyei 6. he-
lyezett 
Gál László Bulcsú
Lotz János helyesírási és szövegértési verseny megyei 1., or-
szágos 1.hely
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 4. helyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 5. helyezett
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 1., országos
11. helyezett

Kenguru matematikaverseny megyei 10. helyezett
Tollaslabda diákolimpia megyei 3. regionális 6. helyezett 
Nagy Nadin Médea 
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 4. helyezett
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 4. he-
lyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 8. helyezett 
Kisiskolás diákolimpia atlétika 800 m futás megyei 1. helyezett
Kisiskolás diákolimpia atlétika 1500 m futás megyei 2. he-
lyezett
Kisiskolás diákolimpia atlétika svédváltó futócsapat megyei
1. helyezett
Tollaslabda diákolimpia megyei 3. helyezett 
Takács Flóra
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 4. helyezett
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 6. he-
lyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 16. helyezett
Német nyelvi tanulmányi verseny megyei 4. helyezett
Mozaik fizikaverseny országos 4. helyezett
Ficsor Nóra 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 9. helyezett
Kisiskolás diákolimpia atlétikai csapat megyei 1. helyezett
Kisiskolás diákolimpia atlétikai svédváltó csapat megyei 1.
helyezett
Tollaslabda diákolimpia megyei 5. regionális 5. helyezett
Atlétika diákolimpia ötpróba megyei 9. helyezett
Atlétika diákolimpia kislabda hajítás megyei 3. helyezett
Atlétika diákolimpia magasugrás megyei 2. helyezett
Kisiskolás diákolimpia kézilabda megyei 2. helyezett 
Szabó Petra 
Arany János anyanyelvi verseny országos 12. helyezett
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 4. helyezett
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 9. he-
lyezett 
Jandó Szabolcs
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 5. he-
lyezett
Papp Veronika
Német nyelvi tanulmányi verseny megyei 6. helyezett
Balázs Attila
Tollaslabda diákolimpia megyei 2. regionális 3. helyezett
Tóth Péter
Tollaslabda diákolimpia megyei 1. regionális 4. országos 20.
helyezett
Szabó Réka
Tollaslabda diákolimpia megyei 1., regionális 6. helyezett
Hegyi Szilárd
Atlétika diákolimpia kislabda hajítás megyei 3. helyezett
Brucker Péter
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 15. helyezett
Mozaik német nyelvi verseny országos 17. helyezett 

ISKOLA
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Balogh Hanna
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 15. he-
lyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 3. helyezett
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 3. helyezett
Mozaik német nyelvi verseny országos 12. helyezett
HEBE német nyelvi csapatverseny országos 2. helyezett
Kisiskolás kézilabda diákolimpia megyei 2. helyezett
Erdei Csenge Kincsõ
Arany János anyanyelvi verseny országos 11. helyezett
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 15. he-
lyezett
HEBE német nyelvi csapatverseny országos 2. helyezett
Guoth Amália
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1. országos 15. he-
lyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 8. helyezett
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 7. helyezett 
Ficsor Zsófia
Kisiskolás diákolimpia atlétikai csapat megyei 1. helyezett
Kisiskolás diákolimpia kézilabda megyei 2. helyezett
Atlétika diákolimpia négypróba csapat körzeti 2. megyei 5.
helyezett,
60 m futás megyei 6. helyezett
Pintér Jázmin
Kisiskolás diákolimpia atlétikai csapat megyei 1. helyezett
Atlétika diákolimpia négypróba csapat körzeti 2. megyei 5.
Atlétika diákolimpia 60 m futás megyei 5. helyezett
Atlétika diákolimpia magasugrás megyei 1. helyezett
Kisiskolás diákolimpia 600 m futás megyei 1. helyezett
Putyera Petra
Atlétika diákolimpia négypróba csapat körzeti 2. megyei 5.
helyezett
Atlétika diákolimpia magasugrás megyei 5.
Úszó diákolimpia 100 m hát megyei 2., 100 m gyors megyei
5. helyezett
Kivágó Flóra
Tollaslabda diákolimpia megyei 2., regionális 8. helyezett
Atlétika diákolimpia kislabda hajítás megyei 7. helyezett 
Battonyai Boldizsár
Atlétika diákolimpia kislabda hajítás megyei 4. helyezett
Eidenpenz Bianka
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 3. helyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 6. helyezett
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 15. he-
lyezett
Gamauf Luca
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 15. he-
lyezett
HEBE német nyelvi csapatverseny országos 5. helyezett
Tóth Martin
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 15. he-
lyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 2. helyezett

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 2.
Kenguru matematikaverseny megyei 3. helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 10. helyezett 
Botlik Regina
HEBE német nyelvi csapatverseny országos 5. helyezett
Orosz Benedek 
Bolyai matematika csapatverseny megyei 10. helyezett
Bölcsik Zoltán
Bolyai matematika csapatverseny megyei 10. helyezett
Kiss András
Bolyai matematika csapatverseny megyei 10. helyezett
Tollaslabda diákolimpia megyei 5., regionális 10. helyezett 
Szabó Gergely
Tollaslabda diákolimpia megyei 2. regionális 6. helyezett
Gruber Ádám
Kisiskolás diákolimpia atlétikai csapat megyei 2. helyezett
Lotz János szövegértési verseny megyei 4. helyezett 
Szentkuti � Kiss Örs
Kenguru matematikaverseny megyei 9. helyezett 
Nagy Márton 
Tollaslabda diákolimpia megyei 2. regionális 8. helyezett 
Bokor Bulcsú
Tollaslabda diákolimpia megyei 1. regionális 7. helyezett 
Horváth Izabella
Úszó diákolimpia 50 m mellúszás megyei 10. helyezett
Tóth Hanna
Tollaslabda diákolimpia megyei 2., országos 19. helyezett 

Atlétika diákolimpia 4 x 100 m váltófutás megyei 4. helye-
zett lánycsapat: Ficsor Zsófia, Kivágó Flóra, Pintér Jázmin,
Putyera Petra 

Kisiskolás atlétikai diákolimpia megyei 1. helyezett lány
csapat: Ficsor Nóra, Ficsor Zsófia, Kovács Laura, Pintér Jáz-
min, Ujvári Patrícia, Horváth Izabella 

Négypróba csapat körzeti 2. helyezett megyei 5. helyezett:
Ficsor Zsófia, Szabó Vivien, Putyera Petra, Kivágó Flóra, Pin-
tér Jázmin, Károlyi Elizabet 

Kisiskolás kézilabda diákolimpia megyei 2. helyezett csa-
pat: Ficsor Nóra, Ficsor Zsófia, Balogh Veronika, Balogh Vik-
tória, Horváth Luca, Tóth Evelin, Szabó Vivien, Balogh Han-
na, Horváth Izabella, Ambrus Emese, Ujvári Patrícia, Papp Jo-
hanna 

Kisiskolás atlétikai diákolimpia lány svédváltó megyei 1.
helyezett: Ficsor Nóra, Kivágó Flóra, Tóth Hanna, Nagy
Nadin

Kisiskolás atlétikai diákolimpia megyei 2. helyezett fiúcsa-
pat: Nagy Gergõ, Hegyi Szilárd, Gruber Ádám, Battonyai Bol-
dizsár, Gamauf Zsombor, Puhász Bálint 
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK, SZERVEZÉSEK

Beszámolók, hírek

Lezajlottak nyári nagy rendezvényeink. Néhány gon-
dolat következzék ezekkel kapcsolatban:

Parti ingyenes animáció, játékpark:
Népszerû volt idén is ez a szolgáltatásunk. Feltûnõ
volt, hogy a Táncsics utcai strandon milyen sokan vet-
ték igénybe! Sajnos, az óriáscsúszdánál a magánépít-
kezés elvágta a teret, és a partunk egyik legszebb
strandja azóta kis kerülõvel érhetõ el. Az a tapasztala-
tunk, hogy ez a tény az ottani látogatottságot negatí-
van befolyásolta. De nyilván ezt csak tudomásul ve-
hetjük, a helyzet ez.

�Toronyóra�: Körülbelül 100 fõs közönség elõtt, gyö-
nyörû és különös nyári alkonyatban adott koncertet a
kilátónál Kegye János pánsípmûvész. A �különös� jel-
zõn azt értem, hogy az északi parton vihar dúlt, mi-
közben a közönség hallgatta a szebbnél szebb klasz-
szikus muzsikát és slágereket. Az égi Fõvilágosító
fénytechnikája szerencsére nálunk esõmentesnek bi-
zonyult, így mindenki megelégedetten sétálhatott le a
hegyrõl. A �Toronyóra� célja, hogy a csodálatos pano-
rámában fent a hegyen is legyen nyári rendezvény,
idén is teljesíttetett.

Játszadalom: Az idõjárás most is nehéz alkalmi dön-
tésekre kényszerített minket, de elmondhatjuk, jó ját-
szadalom volt a 2017-es! Már az elsõ nap � akkor volt
bizonyos jó idõ és vízhõmérséklet � meg kellett alkot-
nunk a Szívet. Idei újítás volt, hogy a résztvevõk tobor-
zásában részt vett a Marching Jazz Band �vonulós�
zenekar. A Szívet körülbelül 900 fõ alkotta, s a csalá-
dokért � édesanyáért, édesapáért, gyermekeikért �
dobogott (ez az alakján is meglátszott, tehetjük hozzá

derûsen). Amikor létrejött, az Ismerõs Arcok jól ismert
dala, a Nélküled csendült fel. Kiemelem még a pénte-
ki vízi hétpróba versenyt a programelemek közül. 16-
an vettek részt a versengésben két korcsoportban. Az
úszást és két balatoni népdal eléneklését értékelés
nélkül, illetve közösen csak bemutatni kellett. A ver-
senyt igazából a szörfdeszkán állva a csáklyázás, to-
vábbá a �pecás� célzás, a távspriccelés, a csomókö-
tés és a balatoni halfajták felismerése jelentette. A 13-
14 éveseknél Benecz Fenyõ, a 11-12 éveseknél Jan-
csó Gergõ nyerte a kupát. Utóbbi csak azért elõzte
meg a mi Fenyvesi Gáborunkat, mert több verseny-
számban volt jobb az eredménye. Másodikok: Hudák
Márk és Fenyvesi Gábor. Harmadikok: Baranyai Lili és
Lukács Nelli. A résztvevõ zamárdi gyermekek megér-
demlik, hogy a nevüket itt közzé tegyük, mert elfogad-
ták invitálásunkat, nem úgy, mint sokan mások a vá-
rosból. Takács Flóra, Ambrus Emese, Horváth Izabel-
la, Fenyvesi Gábor és Stefi, Gál Laci (mint versenybí-
ró). 
A játszadalom nagyszerû élményeit, perceit az egyik
legjobb haditorna-csapat, a Szent György Lovagrend,
továbbá az adomázó, mesélõ Berecz András,
Petruska András és Temesvári Bence virtuóz koncert-
je, a Dió banda táncháza, a Brassdance rézfúvós
show, Bolba Éva és a Jazzterlánc swinges gyermek-
mûsora, a népszerû repülõmodell-készítés, a Bab Tár-
sulat vásári komédiái, a világbajnok szombathelyi kö-
télugró lányok bemutatója, a Lucky Gentleman vad-
nyugati mûsora, az Aranygyapjú Társulat Tûzmadár
címû bábjátéka, a kudumba interaktív dobshow, a
M.É.Z zenekar ír, skót kocsma- és népzenei koncertje
adta. És persze a hangulathoz kellett Gyenes János
és Rita Játékos tudomány játékparkja, valamint a mi
gyerkõcprogramunk, Tari Ibolya játékos asztalai és
Gubányi Kata kézmûves foglalkozásai. 

szeptember

aug. 30 - szept. 5: Mûvésztelep

2-a, 19:00: Vízi hálaadás a kikötõnél

(áldás-koszorú, vízi mécses-készítés 18 órától, vitorlások díszkivilágításos köteléke�)

2-a, 9:00-16:00: Segítõ kezek tanfolyam (okj-s képzés)

4-e, 17:00: Nabe-gyûlés

5-e, 9:00: vegyes vásár

6-a, 9:00: Szilvi használtruha-vásár

11-e, 15:00-18:00: véradás

13-a, 9:00: vegyes vásár

18-a, 9:00: német használtruha-vásár

29-e, 30-a, 9:00-16:00: Segítõ kezek tanfolyam (okj-s képzés)
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Nemzedékek fesztiválja: idén hoztuk létre elõször.
Alapfilozófiája, rendeltetése, hogy mindenki találjon
kedvére való mûsort benne, hiszen Zamárdiban idõ-
sek, középkorúak, gyerekek, családok és baráti körök
egyaránt jelen vannak. Az idõjárás nem volt kegyes
hozzánk szombati napján, több program is elmaradt,
de nincs mit tenni, úgy vélem, ez hozzátartozik a tó-
parti szabadtéri rendezvények �viszonyaihoz�. Szub-
jektív véleményem, hogy Szíj Melinda jó pár dalának
elõadása, a Pesti Sikk profi koncertje, Szép Bence 70-
es éveket idézõ kvízjátéka, Straub Dezsõ esti nosztal-
gia karaokeja kellemes perceket nyújtottak a közön-
ségnek. A vasárnapi programok közül csak a zenepa-
viloni gyermeknemzedék mûsorszámairól vannak ta-
pasztalataim, lévén lebonyolítója. Mondhatom, a 60
fõs földvári fúvószenekar koncertje, a Bábakalács
Bábszínház Szomorú királykisasszony (aztán csak fel-
derült õ) bábjátéka és Dvorák Gábor, Patka Heléna
pantomim elõadása is hozzájárult ahhoz, hogy az idõ
megszelídüljön, a szél elcsituljon és meglehessen tar-
tani a tûzijátékot.

Szent István-napi ünnepség: a kitüntetettekrõl e lap
más oldalán történik híradás. Itt csak annyit, az esõs
idõjárás miatt hosszú idõ után a Közösségi Ház falai

közt zajlott le az ünnepség. Ünnepi beszédet a Szent
Korona-tan neves kutatója, dr. Varga Tibor tartott.
Gondolatmenetébõl csak egy kis ízelítõ: a Szent
István-i koronafelajánlás létezõ valóság a bekövetkez-
te óta. Királynõnk, Úrnõnk a Boldogságos Szûz, és ez
nemzeti identitásunk szellemi valósága. Ez a királyság
� ha nem is nyíltan � de a szellem világában ma is ér-
vényes. 

Külön köszönetet mondok Széles Ágotának és Hu-
szár Viktóriának, hogy az ünnepség nívóját az éne-
kekkel, illetve a fuvolamuzsikával is emelte.

Örömtûz: a körülfutása idén sem maradt el. Elõször a
Bertalan fiúk vállalkoztak rá, aztán, mint minden év-
ben, a felnõttek is csatlakoztak. Még nagymamák is.
Az õsi ösztön, hogy rejtett módon, de szakrális gyöke-
rû a közös tûz, és ezt tánccal kell kifejezni, megélni,
most is megnyilvánult. A boldogság érzése mutatko-
zott meg így az emberekben. Néhány baráti zamárdi
család �merte� vállalni néhány éve, hogy nem szé-
gyell gyermeki lélekre váltani ekkor, s lám, mintha már
népszokássá vált volna ez a futás. Ünnepeltünk így is!

GP-közház

ÚJ ÉVAD, ÚJRA SZÍNHÁZI JÁRAT!

Kedves Bérletesek és színház iránt érdeklõdõk!

Az új évadban a következõ darabok alkotják az 5 elõadásos veszprémi kínálatot:

� Huszka � Bakonyi � Martos: Bob herceg (operett)

� Tom Schulman: Holt költõk társasága (dráma)

� Tolcsvay � Müller � Müller Sziámi: Isten pénze (Musical Dickens regényébõl)

� Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (dráma)

� Toledano � Nakache: Életrevalók (igaz mese)

Bérletárak (helyárak szerint):

felnõtt: I: 14500 Ft, II: 13500 Ft, III: 12500 Ft.

nyugdíjas: I: 8700 Ft, II: 8100 Ft, III: 7500 Ft.

diák: 6500 Ft

Október végétõl május közepéig öt pénteki alkalomról van szó a Petõfi Színházban. A

buszköltségi hozzájárulás 700 Ft/út. 

Az elkövetkezõ hetekben az alábbi számon és címen lehet jelentkezni, érdeklõdni:

Gál Péter (t:+36 30 332 5009, Email: koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu)
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÉSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Szálláskatalógus 2018 és a honlap szálláshely anyagának
frissítése

A 2018-as szálláskatalógus anyagának összeállításához vár-
juk az abban megjelenni kívánó szállástulajdonosok jelent-
kezését. A megjelenéshez szükséges nyomtatványok letölt-
hetõk a zamardi.hu honlapon az iroda szolgáltatásai me-
nüpontban, majd kitöltés és aláírás után e-mailben, szemé-
lyesen vagy postai úton kérjük hozzánk visszajuttatni szí-
veskedjenek. Az eddig megjelent szállásadók- a honlapon
és a katalógusban megjelentek is - e-mailben is kapnak ér-
tesítést az újabb megjelenés lehetõségérõl, és ezúton is sze-
retnénk felhívni az új hirdetõk szíves figyelmét is erre a le-
hetõségre. A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes, a
kiadványban történõ megjelenési lehetõség költségét a tá-
jékoztató levél tartalmazza majd. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el, hogy
az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárokra el tud-
juk küldeni. 

Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje: szeptem-
ber 30.
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés: december 3.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is kö-
szönjük!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Gyerek partközeli éves: 1.500,-
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, hûtõmágnesek

(fa, mûanyag), névjegytartó, strandtáskák, base-
ball sapka, 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 alkalmas,
biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db
Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db

Nyitva tartásunk:
Szeptemberben hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig, - hét-
végén zárva- állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Augusztus 12 - Zamárdi Strandröplabda kupa - Köszönjük
szépen Hirschmann Attilának és segítõinek a verseny lebo-
nyolítását!

A 2017-es év Zamárdi Strandröplabda kupa csapatainak
vállalkozó kedvét alaposan megtépázta a viharos erejû szél.
Hét bátor csapat dacolva az elemekkel (nem VARTA) vá-
gott bele a küzdelmekbe, ami azért nem volt olyan tragikus,
hiszen a két pálya közül a nyugati szélárnyékban volt, s így

ott sportolásra alkalmas körülmények között folyhattak le a
csaták.
Idén végre a lányok mezõnyében is volt viadal, és parázs
csata után dõlt el a különdíj és a kupa sorsa. A vitorlázók-
tól átigazolt zamárdi testvérpár is derekasan küzdött, a do-
bogóról csak épphogy lemaradva fejezték be a kupát. Kö-
szönjük a részvételt és a támogatásokat!                              

Hirschmann Attila



2017. szeptember 11.oldal Zamárdi Hírmondó

A tavalyi évben útjára indítottunk egy hagyományteremtõ õszi rendezvényt a ZAMÁRDIÓ napot.

Arra gondoltunk, hogy szeretnénk egy õszi �diós idõszakban� lévõ ügyességi, közösségi napot létrehozni, majd belevittünk
egy kis játékosságot, így született a ZAMÁR-DIÓ vagy ZAMÁRDI-JÓ név. Nem jutottunk dûlõre, hogy melyik fejezné
ki jobban a program lényegét, így maradtunk a ZAMÁRDIÓ névben, meghagyva kinek-kinek a szabadságot, hogy mit hall
ki e név kapcsán. 

Ezzel a rendezvénnyel a régi õszi falunapok emlékét idéznénk meg. Beszélgetõs, borozgatós hangulatát, ahol a gyerekek-
nek és minden játszani vágyó felnõttnek dióval játszható játékokkal kedveskedünk. Bográcsunkban ízletes étel rotyogjon,
hogy ne csak lelkünk, de gyomrunk is jól lakhasson majd.

Kemény Dió Biciklis Rally
Ha már dió, legyen kemény, így az idei évben új névvel indítjuk útjára biciklis ügyességi túránkat 4 fõs csapatok, családok
részvételével a Zamárdió nap keretein belül. 

Várunk 4 fõs családokat, baráti társaságokat, lehetõleg 2 felnõtt 2 gyerek felállásban, akik szeretnek biciklizni, miközben
ügyességi feladatok megoldásával, jó kedvvel és sok élménnyel érnek majd célba.

Nevezés: A tájház udvarán 9.00-10.00, Indulás: 10.00-tól folyamatosan

Az idén sem maradnak el a klasszikusok: diótörõ, mókusetetés, dióreptetés, diótorna, fogatozás és még sok mulatság.
Belépõ: Megkérünk minden résztvevõt, hogy hozzon magával 20 szem �héjas� diót!
Tavalyi évben meghirdettük Zamárdi elsõ diós étel és sütemény versenyét és mondhatjuk igazán sikeres kezdeményezés
volt. Sokan hoztak el kedvenc diós sütijükbõl pár szeletet, hogy más is megkóstolhassa. 
Aki az idén is így tenne 11 óráig érjen oda a Tájházhoz a diós finomsággal. 
Diótörõ kerestetik
Az idei évben szeretnénk összegyûjteni különleges vagy nem mindennapi diótörõket. 
Ha akad a konyhában, padláson, kamrában ilyen szerkezet, hozza él és mutassa meg másoknak!

II. Zamárdió családi nap
és Kemény Dió biciklis rally a Tájházban

2017. október 8. Vasárnap
10.00-16.00
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Gyalogoljunk az egészségünkért!

2014 szeptemberében Monspart Sarolta tájfutó-világbaj-
nok, az Idõsek Tanácsának tagja volt egyesületünk ven-
dége. Egy kõhegyi gyalogtúra és egy vidám elõadás
után többek között ezt írta vendégkönyvünkbe. �Akár
napi félóra gyaloglás friss levegõn elég a betegségek
megelõzéséhez. Nem pénz, hanem akaraterõ, elhatáro-
zás, kényelmes gyaloglócipõ és egy jó közösség kell
hozzá. Nálatok ehhez minden lehetõség adott.�Lehet,
hogy zamárdi tapasztalatai is hozzájárultak ahhoz, hogy
Monspart  Sarolta 2017 júniusában az Emberi Erõforrás-
ok Minisztériuma által szervezett konferencián a követ-
kezõ elképzeléssel állt elõ: Javasolta ��az idõsek
egészségvédelmét célzó Országos Gyalogló Idõs Klub
hálózatának kiépítését, amely fejlesztené a helyi idõs kö-
zösségeket, erõsítené a lakosság társas kapcsolatait, ja-
vítana testi-lelki egészségükön.�

Az országos hálózat a helyi közösségek programjához
kíván segítséget nyújtani ismeretterjesztõ elõadásokkal,
egyszerû, bárhol ûzhetõ és költséghatékony tevékeny-
ségek szervezésével. A javaslatot az EMMI erkölcsileg
és anyagilag is támogatja.  Egyesületünk örömmel csat-
lakozott az országos kezdeményezéshez.

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Tájékoztató
az Egészségõr Egyesület híreihez

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatói Kórház
Dietetikai szolgálata rizikószûrést végez cukorbe-
tegség irányában a szervezett mammográfiás szû-
réssel egybekötve.

A szûrés egy 8 db kérdésbõl álló kérdõív kitöltésé-
vel kezdõdik. A kiértékelés után postai úton kap-
nak a résztvevõk tájékoztatást (a felméréshez
szükséges a testmagasság és testtömeg adatok
megadása). 

A rizikószûréstõl függetlenül is lehetõség van ét-
renddel kapcsolatos tanácsadásra, ebben az eset-
ben azonban idõpont-egyeztetés szükséges, de
nem beutaló köteles.

Idõpont-egyeztetés munkanapokon:
8.00-10.00 óra és 13.00-15.00 óra között a

06-83-501-300/1203-as telefonszámon történhet.
A tanácsadás szerdai napokon történik.

Cukorbetegség esetén egyéni és terápiás tanács-
adásra is van lehetõség, maximum 10 fõs létszám-
ban.

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET

Meghívó szeptemberi összejövetelre

FÛBEN, FÁBAN ORVOSSÁG VAN

Elõadó:
HÓZENSTEINER ISTVÁNNÉ, a

BIOSZIGET gyógynövénybolt  eladója és

DULA PÁL kertészmérnök

Idõpont: 2017. szeptember 11.
/hétfõ/ 17: 30

Helyszín: Városháza nagyterme (Szabad-
ság tér 4.)

A gyógy- és fûszernövények hasznáról,
használatáról valamint õszi ültetésükhöz
sok jó tanáccsal várunk minden érdeklõ-

dõt.
Akik az ukrajnai kirándulás teljes össze-
gét még nem fizették be, 17 órától ren-

dezhetik tartozásukat.
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�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület hírei

Kedves Olvasóink!

Egyesületünk 2017-es II.
félévi várható eseményeirõl
és azok idõpontjairól az
alábbiakban adunk tájékoz-
tatást.

Október 14-én 16 órai kez-
dettel a Berkenye-kör estje a Közösségi Házban, Gyócsi
László író, újságíró, sikeres történelmi és tényfeltáró író
(regényíró) bemutatkozása. A szerzõnek eddig több mint
20 kötete jelent meg. Könyveiben kiemelkedõen foglalko-
zik Somogy megye történelmi eseményeivel is. Aktív részt-
vevõje a megye irodalmi, kulturális életének.

Október 30. 15 órai kezdettel Õrtûz gyújtása a Balaton-par-
ton. A tûzgyújtás célja felhívni a figyelmet az európai nem-
zetek önállóságának, a nemzeti kisebbségek, köztük a szé-
kely-magyarok szabad önrendelkezési jogának elismerteté-
sére. Ezen a napon a Kárpát-medence több ezer települé-
sén lángolnak fel a szertüzek, õrizve azt a szabadság- és ha-
zaszeretetet, melyet hazaszeretõ elõdeink hagytak ránk, és
amely hazaszeretet gondolkodásunkban, cselekedeteink-
ben velünk él, és megmaradásunk biztos talpköve mind a
mai napig. Felhívásunkban kérjük a hagyományõrzõ szer-
vezeteket, hogy vizek mellett vagy határköveknél gyújtott
szertüzekkel kövessék példánkat, és csatlakozzanak a szé-
kelyföldi kezdeményezéshez.

December 9-én (szombaton) 17 órai kezdettel találkozha-
tunk ismételten Bodrogi Éva, Zamárdiban élõ keramikus-
nak a közösség által kedvelt színes alkotásaival. A kiállítás
vásárlási lehetõséggel egybekötött. Helyszín a Közösségi
Ház. Bodrogi Éva szívesen foglalkozik gyermek és felnõtt
alkotni vágyó emberekkel. Aki elmegy foglalkozásaira, an-
nak biztosított a sikerélmény.

November 18-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel az Irodal-
mi Rádió kiadásában Szakáli Anna Lángoló tûzmadár (sze-
relmes versek antológia) és az Elfutott életek (életrajzi) el-
beszélések könyvbemutatóján vehetnek részt az érdeklõ-
dõk. A Lángoló tûzmadár kötet címlapját és a belsõ oldala-
kon található tûzmadarak rajzait Bodrogi Éva készítette. A
kötet felkerült az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásá-
ban a Magyar Elektronikus Könyvtár könyvei közé.
Az Elfutott életek novellás kötethez Rákóczi Zoltán grafi-
kus készített képeket.

Minden eseményünkrõl az információs pontokon kihelye-
zett plakátokon (Honvéd utca 6.,
CBA elõtti tér és a kihelyezett hir-
detõtáblákon), valamint a városi
tévé közösségi hirdetései között
adunk közelebbi tájékoztatást.
Minden kedves érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

NABE HÍREK

Idén szeptember 15-17 közt kerül

megrendezésre a

TeSzedd! országos szemétszedési akció.

Zavar a természetben eldobált rengeteg

hulladék? Tennél valamit ellene? Szépíte-

néd lakókörnyezeted vagy kedvenc kirán-

dulóhelyed? Akkor idén Te is csatlakoz-

hatsz a TeSzedd! akciónapokhoz!

,,Berkenye-kör��
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Ismét eljött augusztus második hétvégéje, s így a Svert Ku-
pa is Zamárdiba. Idén egy újítással készültünk a verseny
szervezésénél, a szokásos szombati Dell túraverseny után
másnapra egy pályaversenyt terveztünk a NaturZitrone tá-
mogatásával.

Az online nevezések és a visszajelzések alapján ezt öröm-
mel fogadták a vitorlázók, sokan jelentkeztek erre a meg-
mérettetésre is. A svertkupa.hu oldalon keresztül négyszer
annyian neveztek, mint tavaly és a verseny elõtt egy héttel
is szép számban érkeztek a hajósok regisztrálni a Bácskai
utcai kikötõbe. 
A regatta elõtti kánikulai napokban azt már tudni lehetett,
hogy érkezik egy erõs hidegfront pénteken, ez meg is lát-
szott a nevezési hajlandóságon, sokan nem jöttek el a pén-
tek délutáni nevezésre a vihartól tartva, de így is összesen
184 nevezés érkezett a két versenyre a Balaton szinte min-
den részérõl. A nevezési idõ lejártával, a kormányosi érte-
kezlet után jött meg a front, szakadó esõvel és süvítõ szél-
lel.
Hullámok hátán
Szombat reggel nagy hullámok és erõs széllökések fogadták
a kikötõben a versenyzõket, így a halasztás mellett döntöt-
tünk. A kikötõi árbócon még délután is ott lengett a halasz-
tó lobogó, végül a versenyrendezõség - egyeztetve a siófoki
meteorológiai állomással - kettõkor kihirdette: szombaton
már biztosan nem lesz futam. Jó döntés volt, estig nem is
enyhült a szél, a vacsorára viszont sokan eljöttek, még távo-
labbi helyekrõl is. Mintegy 350-en beszélgettünk Szili Józsi
finom babgulyása mellett a Balaton partján álló sátorban.
A remek hangulatról a Pécsinger borászat nedûi, a Zimek
kiváló pálinkái és persze a névadó szponzor Heineken sör-
gyár habzó korsói is gondoskodtak. Késõ estébe nyúlt a be-
szélgetés és a találgatás: milyen idõ lesz másnap?

Kora hajnalban még úgy tûnt, alábbhagy a vihar ereje, de
aztán a reggel nyolcra visszaerõsödött a szél, így a 10 órai
rajtot ismét halasztani kellett. Szerencsére a jókedv kitar-
tott, sokan a versenyt támogató Wellis helyszínen felállított
jacuzzijában kerestek menedéket a mindenen átfújó szél el-
len. Holló Dániel versenyvezetõ többször is kiment szelet
mérni a hullámokon hatalmasakat ugráló motorossal, s egy
óra után végül azzal a hírrel tért vissza: lesz futam. Közben

az addig kitartóan villogó másodfokú viharjelzést is vissza-
vették elsõ fokra, így kihirdethettük, hogy minden hajónak
15 órakor lesz a rajt. A csökkenõ szél ellenére bõszen höm-
pölygõ hullámok miatt a zsûrihajónak sem volt könnyû ki-
evickélni a kikötõbõl, de végül csak felállt a vonal és végre
nekivághatott a Zamárdi-Széplak-Zamárdi-Tihany-
Zamárdi pályának a mezõny. A szél erejét jól mutatja, hogy
az elsõ katamarán alig fél óra múlva már át is száguldott a

célvonalon, elképesztõ tempóban. Az utolsóként befutó ha-
jónak ehhez 1 óra 40 percre volt szüksége. Eredetileg úgy
terveztük, hogy a túraverseny után kitûzünk egy rövid pá-
lyát is, de közben a szél ismét pöffös lett és erõsebb is, úgy-

SVERT KUPA
A Balaton legrégebbi vitorlás versenye zúgó szélben Zamárdiban
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Prigli Zsuzsa:

A Balatonon

Fekszem a vízen, oly távol 
a jelentõl, mától, a világtól.

A túlsó partról pára szivárog,
fent tejszínû felhõk, egy sem lángol,

a táj fénylik, átszõve csillogó ezüsttel,
a fények táncot járnak lent a víz alatt,

úgy beszélgetnek a hullámok szép zenével, 
mint az ég alatt cikázva röpködõ madarak.

Gondolataim tovatûnnek csendesen,
s a tó titkokat rejtõ mély vizében
tekintetem szép lassan megpihen.
Andalító zene száll a hullámokról,

békegalamb képes szállni így,
kitárt, hófehér, könnyû szárnyakon,

lelkemet emelem egyre fel, a fénybe,
míg egészen elborít a szánalom.

Magamat szánom, hisz világosan érzem,
mily békét teremt itt a víz, a part, a táj,
s e békét nem magamnak köszönhetem.

Oly élénk-elevenek itt a színek,
fényesen mosolygó fent az ég,

hogy tudnék ennyit adni az életemhez,
boldogságomhoz, mint ez a kéklõ vidék?

Csak sajnálni tudom azt az embert, 
ki rejtve õrzi kõkemény szívét,

és kedves bájt, jóságot sosem adna,
el sem fogadja tán, ami a tiéd,

pedig az ember több, mint e táj
s a hunyorgó fények a part túloldalán.

Vajon számít az életem annyit e világon,
mint egy hunyorgó fény a másik oldalon?

hogy a rendezõség döntése alapján mindkét versenyt ezen
a pályán teljesítették a versenyzõk. Végül 37 hajó ért be a
Bácskai utcai kikötõnél a célba, sokan inkább csak a part-
ról szurkoltak az elemekkel küzdõ hajóstársaiknak. De jól
is van ez így. Mindenki maga tudja, hogy mit bír a legény-
sége vagy a hajója, minden kormányos felelõs döntést ho-
zott! Késõbb egyébként kiderült, a Balatonon erre a hétvé-
gére meghirdetett versenyek közül a legtöbb egyáltalán
nem rajtolt el.
A kitartóak és a legjobbak
A vasárnap 19 órakor a kikötõben megtartott díjátadón sok
helyezettnek gratulálhatott Csákovics Gyula, Zamárdi pol-
gármestere, a verseny fõvédnöke.

A 2017. évi Svert Kupát Gond Gergely kormányos nyerte
Major Gábor, Gond Balázs legénységgel. Flaar 18-as hajó-
jukkal õk voltak a leggyorsabbak az egytestû hajók közt, így
õk nyerték a DELL XPS 13 2:1-ben gépet. Míg a külön ér-
tékelt többtestû kategóriában Nacra F20 carbon fedélzetén
Diószegi Zoltán és Székely András gyõzött, akik szintén
gazdagabbak lettek egy DELL ultrabookkal.  A különdíjak
is gazdára találtak legjobb nõi kormányos Virág Flóra lett,
a legidõsebb kormányos Hermann Pál, a legfiatalabb ver-
senyzõ Mangliár Kinga és Osskó Boglárka. A legeredmé-
nyesebb klasszikus hajó az Offroad, legénysége: Nagy Dá-
niel, Vígh Máté, Gaál Balázs, õk kapták a Dr. Margó
György vándordíjat. Zamárdi legjobbja Diószegi Zoltán és
Székely András, az Ezüstpart legjobbja pedig az Offroad
legénysége lett. 
Összevont jolle 5 méterig kategóriában a legjobbak Valkó
András és Bánk Szimonetta lettek, Összevont jolle 5-7 mé-
terig kategóriában pedig a Svert Kupát is megnyerõ Gond
Gergely és legénysége lett az elsõ. Összevont jolle 7 méter
felett kategória  legjobbjai Sövény Bálint és legénysége; Sö-
vény Pál Gábor, Sövény András, Sövény Gergely Máté,
Kalmár Lilla Anna lettek, a 15-ös jolle kategóriában Man-
ingár Zoltán és legénysége; Mangliár Kinga, Pándi Zoltán
gyõzedelmeskedtek. 
25-ös jolle hajóosztályban az Offroad legénysége lett a leg-
jobb, Kalózban Papp Béla és Tóth Zsuzsanna a Jennyvel. 
Katamarán 18 lábig osztályt Virág Flóra és Jankovics Gá-
bor nyerte, míg a kéttestû 18 láb felettit Diószegi Zoltán és
Székely András. A DC20 hajóosztály legjobbja pedig Lász-
ló Mátyás és legénysége, Sótonyi Zoltán lettek a Rex Ven-
tus fedélzetén küzdve a hullámokkal. Részletes eredmé-
nyek a svertkupa.hu oldalon találhatóak. 
Díjözön
A versenyrendezõség a Svert Kupa Zamárdi � DELL túra-
verseny és a Svert Kupa - NaturZitrone pályaversenyek fu-
tam összevonása okán úgy döntött, hogy a 2017-es évben

nem csak az elsõ helyezettek részesülnek tárgynyeremény-
ben az adott osztályon belül, hanem az érmeszerzõk mind-
egyike.  Ezért köszönet támogatóinknak, akik a rengeteg
értékes tárgynyereményt adták, és a versenyszervezést is le-
hetõvé tették: azaz a DELL Magyarországnak, a Heineken
Hungária Zrt-nek , és termékcsaládjuknak a NatuZitrone
brandnek, továbbá a Wellis Magyarország, a Sió- Eckes
Kft., az Andreas STIHL Kft., Wellensteyn, a Zimek, a
ClearWater, a Pécsinger Pincészet és a Vízvonal hajósbolt
díjainak. Köszönjük az internet kapcsolatot a T-Systemsnek
és médiatámogatást a Rádió1 és a Porthole.hu csapatának,
valamint a Világjáró Magazinnak. A Totel-nek pedig hálá-
sak vagyunk az online nevezését is lehetõvé tevõ svertku-
pa.hu oldalért és annak üzemeltetéséért. Külön köszönet
illeti Zamárdi város önkormányzatát és a Gamesz dolgozó-
it, valamint Czár Lajos kikötõmestert a  sok segítségért,
meg persze a Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület tag-
jait akik vigyáztak ránk ebben a viharos idõben is a Balaton
legrégebbi, ma is aktív vitorlás versenye alatt.
Támogatónk a Heineken Hungária Zrt. pedig a kitartást és
sportszeretet értékelve külön díjazta a versenyt teljesítõ
összes hajót és legénységét egy � egy tálca NaturZitrone
termékkel, függetlenül a hajó elért eredményétõl, ez a
gesztus igen népszerû volt az összes résztvevõ közt. Így az-
tán pláne joggal búcsúzhattunk a már megszokott köszön-
téssel a versenyzõktõl: Jövõre veletek ugyanitt!

Mátay László
Képek: forrás: www.snewisport.hu
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Elefántok Nemzetközi Napja: állati jó festõmûvész
Zamárdiban 

Elõször ünnepelték meg magyar cirkuszban az Ele-
fántok Nemzetközi Napját szombaton Zamárdiban,
amelyen a tisztességes állattartás, a trénerek és állata-
ik közti harmónia fontosságára hívta fel a figyelmet a
Richter Flórián Cirkusz. A társulathoz 40 éve csatla-
kozott indiai elefánt, Szandra festõmûvészeti képessé-
geit a nézõk szeme láttára mutatta be.

A 2012-ben útjára indított Elefántok Nemzetközi
Napja tulajdonképpen egy figyelemfelhívás az afrikai
és ázsiai elefántok megmentésére. Évente több tízezer
elefántot mészárolnak le az orvvadászok, hogy kiszol-
gálják az illegális elefántcsont-kereskedelem igényeit,
és ma már az élõhelyek megszûnése is fokozott ve-
szélyt jelent. Az elefántagyarból készült dísztárgyak,
ékszerek kedveltsége leginkább Thaiföldön, Kínában,
Kenyában, Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Ugandá-
ban, Tanzániában és Vietnámban jellemzõ, amiért az
orvvadászat az elmúlt évtizedekben óriási méreteket
öltött.

Zamárdi mellett, a 70-es út mentén felállított cirkuszi
sátorban Richter Sebastian artistamûvész, mûvészeti
vezetõ számolt be a maláj kormány elefántmentõ
programjáról, az állatok tartásáról, amelyet testközel-
bõl tapasztalt másfél héttel ezelõtt Malajziában.

A nézõközönség megtudhatta, hogy a rezervátumban
jelenleg 24 elefánt életérõl gondoskodnak, közülük a

legfiatalabb 9 hónaposan került be, a legidõsebb pél-
dány pedig 78 éves. Minden elefántnak saját gondozó-
ja van. Naponta kiviszik õket természetes élõhelyükre,
a dzsungelbe sétálni, valamint kedvelt szórakozásuk-
nak, a fürdõzésnek és a dagonyázásnak is hódolhat-
nak. Egyes elefántokat kiképeztek dzsungelben élõ �
eltévedt vagy a csordából kiutasított � társaik meg-
mentésére.

Jótékonysági árverésen keltek el Szandra festményei

Richter Sebastian az eseményen egy olyan adomány-
gyûjtési akciót is elindított, amelynek célja a magukra
maradt elefántok rezervátumának támogatása, mivel
a malajziai kormány egyre kevesebbet tud erre szánni.
Az adománygyûjtési akció részeként árverésre bocsá-
tották a zamárdi cirkusz festészetnek is hódoló ele-
fántjának, Szandrának a bekeretezett alkotásait.

Az elsõ festményt Zamárdi Város Önkormányzata
kapta a több éves együttmûködés jeléül. A rendezvé-
nyen jelenlévõ Matyikó Zsuzsanna, Zamárdi alpol-
gármestere arról számolt be a hirbalaton.hu-nak,
hogy Richter Flórián 6 éve kereste meg a város veze-
tését elõször az ötlettel, hogy nyaranta Zamárdiba
költözne társulatával.

Az alpolgármester beszámolója szerint a testület tá-
mogatta az ötletet, hiszen a világszínvonalú produkci-
ókat bemutató cirkusz egy újabb színfolt a település
életében. �A zamárdi nyár és a Richter Flórián Cir-
kusz nevek szinte összeforrtak. Szandra avatta fel a
megújult, városközpontban található Szabadság teret,
és az immár 5. éve megrendezésre kerülõ Rosé Fesz-
tivál nyitófelvonulásán a menet oszlopos tagja� � fo-
galmazott Matyikó Zsuzsanna.

Az ormányos óriások elsõ magyar cirkuszi ünnepén a
többi állattal � zebrákkal, tevékkel, pónikkal, lovak-
kal, lámákkal � és trénereikkel is lehetett találkozni.
A gyermekek és felnõttek együttes örömére szolgált,
hogy az állatok etetését nemcsak megtekinteni lehe-
tett, de a bátrabbak közremûködhettek is benne. Akik
az elefántokról szóló elõadást végighallgatták és jól
válaszoltak a feltett kérdésekre, még Szandra hátára
is felülhettek. Ezt követõen a cirkusz �Állati extrém�
címû, a szokásosnál is bõvebb mûsorával, köztük
Szandra trükkjeivel szórakoztatta a közönséget.

Forrás: hirbalaton.hu
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PETÕFI SE. HÍREI

A Zamárdi Petõfi SE jelenlegi vezetése próbál nagy hang-
súlyt fektetni az utánpótlás bázis növelésére, ezért is tartot-
tunk idén nyáron három rendkívül sikeres focitábort. Ezt
jól mutatja a résztvevõk számának emelkedése is, a harma-
dik tábor létszáma az elsõéhez képest több mint a duplájá-
ra emelkedett. A napközbeni edzések száma és idõtartama
napról napra nõtt a gyerekek foci-éhségének köszönhetõ-
en, de nem csak a foci, hanem a játék is fontos szerepet ka-
pott. Mindegyik tábor résztvevõi ellátogattak Balaton-
boglárra, ahol a mini vidámparkban szórakozhattak, voltak
akik csúsztak a bobpályán, valamint a gömb kilátót is meg-
látogatták. Az idõjárás függvényében volt lehetõség meg-
mártózni természetesen a Balaton hûsítõ hullámaiban is, és
az edzések mellett a legjobban várt napi esemény a fagyizás
volt. A táborok során rengeteg új dolgot tanultak, valamint
sok élménnyel gazdagodtak, a táborzárásként mindenki ka-
pott egy emléklapot, hogy jövõre se felejtse el, milyen

klassz is volt ez az idei nyár.
Pár szó a felnõtt csapat háza tájáról, idén kicsit döcögõsen
indult a felkészülési idõszak, a nyári szezon miatt sokan
nem tudtak ellátogatni az edzésekre, de ez majd helyrerá-
zódik az õsz folyamán, és reméljük, hogy az idén is a tava-
lyi edzéslátogatottság lesz jellemzõ. Nagy mozgás nem volt
a játékoskeretben, mint ahogy szinte a megye kettõben se-
hol sem. Megvan már az õszi sorsolás is, szeptember elsõ
hétvégéjén kezd itthon a csapat, ahogy már a rendszeres
meccsre látogatók megszokhatták, a hazai mérkõzések idén
is szombaton kerülnek megrendezésre.  

Minden szurkolót várunk nagy szeretettel !
Hajrá Zamárdi !

Kelemen Tamás
Labdarúgószakosztály-vezetõ

Labdarúgóbajnokság 2017.õsz
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JÓ KÖNYVELÕRE VAN SZÜKSÉGE ?

Könyvelés, adótanácsadás Balatonszárszó központjában!
Hívjon: 70/409-7126, 30/616-8581

PRECIZÍTÁS, 20 ÉVES SZAKÉRTELEM KEDVEZÕ ÁRAK!!! 

KATA vállalkozásnak már          5.000,-Ft/hótól,
Egyéni vállalkozóknak már      10.000,-Ft/hótól,
Gazdasági Társaságoknak már 15.000,-Ft/hótól.

NAPRAKÉSZ KÖNYVELÉS = NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓ VÁLLALKOZÁSÁRÓL !

SZOLGÁLTATÁSOK: 
� Cégalapítás elõtti tanácsadás, cégalapítás segítése
� Teljeskörû könyvelés, egyszeres és kettõs 

könyvvezetés
� Havi utalandó tételek e-mailen történõ jelzése
� Könyvelõ váltás segítése, akár év közben is
� KATA könyvelése
� Bérszámfejtés, TB ügyintézés, munkatársak ki- és 

beléptetése, AM bejelentés
� Cafeteria kezelése
� Tanácsadás, adóoptimalizálás
� Adóbevallás készítés, egyéni jövedelemadó bevallások

Háztartási vegyiáru-drogéria

Mosó- és tisztítószerek, öblítõk, drogériai

termékek, mûanyagáruk, papír-írószer,

kávék, teák, édességek, üdítõitalok,

jégkrémek, tartós élelmiszerek, egyéb.

Tartósan alacsony árak, érdemes benézni!

Nyitva tartás:

hétfõtõl-péntekig 8.00-16.30 óráig,

szombaton 8.00-13.30 óráig,

(szeptember 30-ig pénteken 19.00 óráig).

Zamárdi, Akácfa utca 21

(�szamárkõ� alatti utca)

A hirdetés felmutatója és asztaltársasága 
10% KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT

az á la carte étel és italfogyasztás árából. 
Elõzetes asztalfoglalás szükséges: 

Tel: 00 36 30 335 3553, 
E-mail: stkristofevent@gmail.com

Cím: 8621 Zamárdi, Alsó pincesor 4602/1 hrsz. 
www.stkristof.com, www.facebook.com/stkristof

A Szt. Kristóf Pincészet és
Rendezvényközpont 

megszépült környezetben új étlappal várja régi és új
vendégeit.

2017. 09. 11-én
véradás lesz a Közösségi Házban

15 órától- 18 óráig

Szeretettel várjuk minden
leendõ és új véradónkat!

TAJ kártyát hozzatok magatokkal!
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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 asszony

MISEREND

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. szeptember

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság

bekötését valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.
Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.

Tel.: 84-352-761, 06-20-9615-834,

e-mail: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. szeptember 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

Zamárdi templom

Csütörtök: 18:00
Péntek: 7:30
Szombat: 18:00
Vasárnap: 8:30

Kápolna
Vasárnap: 11:30

Balatonendréd:
Vasárnap: 10:00

HÉTFÕ:

SZERDA:

PÉNTEK:

8.00-12.00

8.00-12.00  12.45-16.00

8.00-12.00

TEL.: 84-348-400

84-348-711

FAX:  84-349-147

e-mail: titkarsag@zamardi.hu

ZAMÁRDI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÜGYFÉLFOGADÁS:


