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Prigliné Zsuzsa:

Május illata

Tavasz van, fények ragyognak,

színek pompáznak, virágillatok,

víz tükrén játszadozó napsugarak,

szélfútta mezõn könnyû szívvel

járhatok.

Levelek zöldülnek a kerti fákon,

lila orgonák várnak méhek rajára,

Új örömmel vágyakozunk

tavaszunk minden illatára.

�Isteni�, mondjuk, amikor árad,

ez a minden illatnál édesebb,

pihent lesz tõle, aki fáradt,

beheged a régóta sajgó seb.

Újra értelmet nyer minden élet,

hátakon a teher már nem nehéz,

a lélek új reményekkel ébred,

munkára lendül az elnehezült kéz.

Érezzük, Isten lakik bennünk,

tavasz illatozik a világon szerteszét,

engedj jó testvérekké lennünk,

hogy érezzük egymás szeretetét.

Kép: forrás:Herczeg Virágüzlet Facebook-oldala



Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2018. május

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. február 26-i ülésérõl

Anyák napja- érdekességek a nagyvilágból-
Így ünneplik az édesanyákat a nagyvilágban

Amerika- május második vasárnapja
Az anyák napja kitalálói és meghonosítói május
második vasárnapjára tûzték ki az ünneplést. Sajnos
ez a kedves szokás mára elanyagiasodott, és inkább a
minél díszesebb és drágább csecsebecsék
ajándékozásáról szól, mint az õszinte szeretet kinyil-
vánításáról.

Kína- május
Kínában az anyák napja nem hivatalos ünnep, csupán
a nyugati szokások elterjedésének eredménye.
Kezdetben liliommal köszöntötték édesanyjukat a
gyerekek, hiszen úgy tartották, a liliom az anyák virá-
ga. Ma már szigorúan szegfûcsokor várja az
anyukákat.

Arab országok- május 21.
Régen elképzelhetetlennek tûnt, mára már a legtöbb

arab országban elfogadott szokássá vált az anyák napi
köszöntés. A modernizáció elterjedésével a nemek
közötti különbségek kezdenek elmosódni, így május
21-én itt is felköszönthetik a gyerekek szeretett éde-
sanyjukat.

Svédország- május utolsó vasárnapja
A svéd anyukáknak igazán kényelmesen indul a
reggel: a reggelit ágyba kapják, ám utána sem kell
megerõltetni magukat, május utolsó vasárnapját
pihenéssel töltik.

Indonézia- december 22.
A korábbiaktól eltérõen Indonéziában december 22-
én emlékeznek meg az anyukákról. A cél is más volt
eredetileg: a hangsúly az indonéz nõk bátorságán és a
nemzet fejlõdésének ünneplésén volt, késõbb alakult
át csak az anyák iránt érzett szeretet és hála kinyil-
vánításának ünnepévé.

forrás: http://viragneked.hu

A képviselõ-testület

1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig teljesített bevételekrõl és kiadá-
sokról szóló tájékoztató elfogadása

- a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételekrõl és kiadásokról szóló tájékozta-
tót elfogadja, a 98 451ezer Ft beszedett bevételeket, és a 94 376 ezer Ft teljesített kiadásokat a 2018.
évi költségvetési rendeletbe beépíti.

2. Útfelújítások sorrendiségének megállapítása
� az alábbiakban állapítja meg a 2018. évi útfelújítások sorrendiségét:
� Munkácsy utca még nem felújított szakasza,
� Káposztáskerti utca mart aszfalttal,
� Rezeda utca felújítása mart aszfalttal,
� Deák sétány I. szakasz (városközpont-Batthyány L.) felújítása mart aszfalttal,
� Bercsényi, Schweidel, Klapka utcák Dessewffy-tõl É-i irányban aszfaltszõnyeggel/mart aszfalttal,
� Tulipán utca felújítása mart aszfalttal,
� Knézich utca I. ütem (Fecske u.-Folyó u.) felújítása mart aszfalttal,
� Kecskeméti utca járda,
� Vasút utcai járda felújítása,
� Szarkaláb utca mart aszfalttal, 
� Mókus utca felújítása aszfaltszõnyeggel,
� Dessewffy utca I. ütem (Fecske utca�Folyó utca) aszfaltszõnyegezése, 
� Kossuth Lajos utca térkõ gyalogjárda felújítása.

3. A Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója, munkaterve
- megtárgyalta a városi könyvtár 2017. évi beszámolóját, ill. munkatervét a 2018.évre vonatkozólag, és azt

jóváhagyta.

4. Balaton Sound kedvezményes jegyekkel kapcsolatos tájékoztatás
- megtárgyalta a Balaton Sounddal kapcsolatos kedvezményes jegyekre vonatkozó tájékoztatást, és azt

tudomásul vette.
( a részletes tájékoztatás az elõzõ számban megjelent, ill. megtalálható a www.zamardi.hu honlapon).

5. Zách Balázs vízisportszer kölcsönzõ helyekre vonatkozó bérleti szerzõdések módosítása
-megtárgyalta és engedélyezi Zách Balázs vállalkozó, magánszemély részére, hogy a vele fennálló
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vízisportszer kölcsönzõi bérleti szerzõdések módosításra kerüljenek, és a bérlõ személye a kérelmezõ
részbeni tulajdonát képezõ Aqua Bike &Rent Korlátolt Felelõsségû Társaság (Székesfehérvár) le-
gyen a bérleti jogviszony hátralévõ idõtartamában.

6. Felsõfokúak támogatásáról szóló rendelet módosítására javaslat
- megalkotta 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendeletét a felsõfokú tanulmányok támogatásáról szóló

24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.( A rendelet megtalálható a honlapon).

7. Mobil színpad megrendelése
- megtárgyalta a rendezvény téren elhelyezendõ mobil színpadra érkezett ajánlatokat, és az alábbiakat

a költségvetés terhére elfogadásra javasolja:
- CrystalAudio Kft. bruttó 13.211.978,- Ft összegû mellékelt ajánlata színpad és tetõ beszerzésére,
- Kettenlift Kft. bruttó 2.937.967,- Ft összegû ajánlat 4 db Liftket motor (SB 4.1/12J 500/1-4, BGV

D8plus), láncmászó kivitel, és 1 db magyar gyártású vezérlõ 4 db motorhoz,mindösszesen 16.149.945,-
összegben.

8. Zamárdi, Bácskai utcai rendezvényközpont terveirõl tájékoztatás
- megtárgyalta a rendezvényközpont terveivel kapcsolatos tájékoztatást, és a jelen ülésen ismertetett

tervek változatával egyetért, további tervezõi munkára alkalmasnak tartja.

9. Egri Csaba és társai kérelme Zamárdi, Szent István utcai épülettel kapcsolatban (volt trafóház)
- megtárgyalta a kérelmet, és a volt trafóház épületének helyi védettség alá kerülését a tulajdonosok

kérésére nem kezdeményezi. 
- a tervezett beruházás megvalósítását támogatja.

10. Báthori Ádám vízi sportszer kölcsönzõi helyekkel kapcsolatos kérelme
- a Bátori Ádám által képviselt Bátor Teknõs Bt. és Vizes Nyolcas Bt. vállalkozások által üzemeltetett

vízisportszer-kölcsönzõi helyek bérleti szerzõdését, amelyek az idei évben járnak le, licittárgyalás ki-
írása nélkül további 5 évvel meghosszabbítja a helyi rendeletben foglalt díjszabás alkalmazásával az-
zal a feltétellel, hogy a Balaton szíve mellett lévõ vízi sportszer kölcsönzõi helyet a Zamárdi, Nagyvá-
radi köztõl keleti irányban át kell helyezni. Amennyiben ez nem történik meg, a képviselõ-testület li-
cittárgyalás kiírását határozza meg a bérleti helyekre vonatkozóan.

11. Zamárdi óriáscsúszda (3500/5 hrsz.) bérleti ügye
- megtárgyalta az óriáscsúszdával kapcsolatos kérelmet, és továbbra is azt döntést hozza, hogy a bérleti

szerzõdés lejárta után a bérleti szerzõdés ne kerüljön meghosszabbításra, és a területen lévõ felépít-
ményt a tulajdonos távolítsa el, a területet az eredeti állapotba állítsa helyre, legkésõbb 2019. március
1. napjáig.

12. Széphelyi György és társai bérleti kérelme
- megtárgyalta Széphelyi György és társai kérelmét. 
- úgy dönt, hogy a továbbiakban csak a már burkolt (a kérelmezõ által létesített) felületet adja bérbe,

melynek a fizetendõ díja a helyi rendeletben meghatározott díjszabás alapján kerül meghatározásra.
- Az épület és a volt teniszpálya közötti területet a képviselõ-testület nem kívánja bérbe adni, és annak

lezáráshoz sem járul hozzá. 

13. Gacsályi Krisztina Zamárdi, Vécsey Károly utca 48. szám elõtti nyárfa kivágásával kapcsolatos kérel-
me

- megtárgyalta Gacsályi Krisztina kérelmét, és nem kíván tulajdonosi hozzájárulást adni a Zamárdi,
Vécsey Károly utca 48. elõtti nyárfa kivágásához. Amennyiben szükséges, a nagyobb méretû hajtások
visszavágását indokolt esetben végre lehet hajtani a nyárfán.

14. Vörös Tamás és társai kérelme (Zamárdi, Vasút utca)
- megállapítja, hogy a zamárdi 2689/1 hrsz.-ú ingatlan (árok) jelenlegi állapota nem megfelelõ.
- indokoltnak tartja az árok zárt rendszerré való átalakítását, amelynek mûszaki terveztetését a 2018.

évi költségvetésben javasolja szerepeltetni. 
- a tervek elkészítését követõen kíván az üggyel tovább foglalkozni, és a kérelmezõkkel tárgyalásokat

folytatni. 
- a 2689/6 hrsz.-ú ingatlan bérbeadását 5 év idõtartamra, 200.000,- Ft/év bérleti díjért határozza meg,

illetve egyetért a terület autóparkolóként történõ használatával.
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15. Horváth Károly zamárdi lakos kérelme (Zamárdi, Bácskai utca pavilon)
- engedélyezi Horváth Károly részére a Zamárdi, Bácskai utcai önkormányzati területen lévõ, érvényes

bérleti szerzõdéssel rendelkezõ pavilon helyett egy új faház letelepítését a bérleti idõtartam érvényes-
ségéig. A faház a rendezvénytéren lévõ faházakkal egyezõ kinézetû legyen, melyrõl a kérelmezõ a hi-
vatallal elõzetesen egyeztessen.

16. Global Media Marketing Sport Kft. kérelme
- megtárgyalta a Global Media Marketing Sport Kft. kérelmét a strandi öltözõszekrények további bér-

lésére vonatkozóan, és elvileg támogatandónak tartja, azonban a helyi reklám rendelet megalkotásáig
döntést nem kíván hozni.

17. Monostor Borház Kft ajánlata
- megtárgyalta a Monostor Borház Kft. ajánlatát, és kizárólag a rendezvényeken történõ megjelenést

támogatja, amennyiben a rendezvényt szervezõk tudnak területet biztosítani számukra.  

18. Dr.Schneider Lászlóné fakivágási kérelmének elutasítása
- megtárgyalta dr. Schneider Lászlóné kérelmét, és a megalakult alkalmi munkacsoport javaslatát tá-

mogatja, mely a faegyed helyi védelembe helyezését elutasítja. 

19. Open Balaton rendezvény támogatása - Pach Gábor kérelme
- Pach Gábor kérelmét és az Open Balaton elnevezésû rendezvényt 500.000,- Ft-tal támogatja az álta-

lános tartalék terhére.
Matyikó Zsuzsa

TÁJÉKOZTATÓ
árusításra szolgáló építmények elhelyezésének tilalmáról  

Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Zamárdi Város Önkormányzata elfogadta városunk településképi rendeletét, mely
2018. április 01-jén hatályba lépett.

A rendelet teljes szövege letölthetõ az alábbi linkrõl:
http://onkormanyzat.zamardi.hu/wp-content/uploads/2018/04/ZAMARDI_TKR_VEGDOKUMENTACIO.pdf 

A rendelet 8. § (4) bekezdésében szereplõ elõírás a belterületi ingatlanokon kereskedelmi tevékenység céljára használ-
ni kívánt, de nem kellõen esztétikusan megvalósított építmények elhelyezésének tilalmát fogalmazza meg a következõ-
képpen:
�Belterületi ingatlanokon, ideiglenes jellegû, rendezvényre ráépülõ, a lezárt, önkormányzat által engedélyezett rendez-
vényterülettõl függetlenül, döntõen kerítésbontással elhelyezett, kifogásolható esztétikai megjelenésû, árusításra szol-
gáló, Zamárdi város arculati képét rontó építmény nem létesíthetõ, különösen:

a)  lakókocsi,
b)  italárusító,
c)  ideiglenes pavilon,
d)  streetfood gépjármû,
e)  büfékocsi,
f)  sátor,
g)  mobil faház,
h)  utánfutó
i)  ételárusító, valamint
j)  a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja szerint mozgóboltnak minõsülõ szerkezet
k)  bármely egyéb építmény, eszköz vagy berendezés, amelyet árusításra használnak.�

A fent idézett elõírás Zamárdi város teljes közigazgatási területét érintõen tiltja a városképet rontó építmények elhe-
lyezését! 
Annak érdekében, hogy a rendeletben megfogalmazott szankciók indokolatlanul senkit se sújtsanak, jelen tájékozta-
tónkkal kívánjuk felhívni az ingatlantulajdonosok szíves figyelmét az elõírások betartására. A rendelet értelmében
ugyanis a szabálytalankodókkal szemben településképi kötelezettséget kell megállapítanunk és településkép védelmi
bírságot kell kiszabnunk, melynek felsõ határa 1 millió Ft.

Fentiek alapján kérjük szíves megértésüket és együttmûködésüket a rendezett településkép megõrzése érdekében!

Zamárdi, 2018. április 10.

dr. Kerekes Gyöngyi s.k.
jegyzõi feladatok ellátásával megbízott aljegyzõ
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 

VÁLTOZÁS A ZAMÁRDI LAKOSOK RÉSZÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KEDVEZMÉNYES

FESZTIVÁLBÉRLETEK ( BALATON SOUND, STRAND FESZTIVÁL ) IGÉNYLÉSÉVEL KAP-

CSOLATBAN!

2018. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek érté-

kesítésében történt legfontosabb változásokról, elsõ körben a BALATON SOUND fesztivál esetében:

� kedvezményes bérletek száma 300 darab

� ára 2018-ban: 35.500 Ft

� jelentkezés személyesen a Tourinform irodában nyitva tartási idõben személyigazolvány, lak-

címkártya felmutatásával, egyben születési hely és idõ rögzítése mellett

� a bérletet csak zamárdi lakcímmel rendelkezõ személy igényelheti és használhatja fel a ren-

dezvény idején

� a feliratkozás ideje 2018. május 15. 8 órától - június 20. szerda 12 óráig

� fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet a szakmai jegypénztárakban (fontos, hogy

nem a pénztárban, hanem a szakmai jegyeknél!) készpénzzel bankkártyával, tehát a felirat-

kozáskor nem kell fizetni 

� a karszalagot annak adják ki, aki igazolja magát (személyigazolvány, lakcímkártya)

� Meghatalmazással nem lehet a karszalagot átvenni.

� a karszalagot a helyszínen a tulajdonosa kezére felhelyezik, azt nem viheti el magával, hogy

késõbb felteszi

� egyszerre akár több jegyet is ki lehet fizetni, (pl. család esetén egy kártyával többet, vagy ha-

veri társaság) de a fizetés után a jegyet csak a név szerinti tulajdonosa kaphatja meg

� ha bármi kérdése van a bérletekkel kapcsolatban, közvetlenül érdeklõdhet a

proticket@sziget.hu címen, az ügyfélszolgálatos kollégák készségesen válaszolnak.

Május 19.   Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny
A korábbi évekhez hasonlóan idén is számítunk családok, baráti társaságok, vendéglátó egységek, vállalkozók
részvételére a 2018. május 19-én* (*esõnap május 26.) megrendezésre kerülõ Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny
rendezvényen, amely idén is a Rendezvénytéren (Kossuth Lajos utca vége) kerül megrendezésre.



Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2018. május

Minden csapat jelentkezését 2018. május 15-ig várjuk
elérhetõségeink bármelyikén.

Helyet elfoglalni érkezési sorrendben, a rendezvény
napján reggel 8 órától lehet, sátrat, tûzifát, asztalt, pa-
dot biztosítunk, utóbbiakra az igényelt mennyiséget
kérnénk mielõbb leadni szíveskedjenek.
Az alapanyagokról, egyéb kellékekrõl mindenkinek
magának kell gondoskodni.

A rendezvény bár megtartja a fõzõverseny elnevezést,
de ne tekintse senki megmérettetésnek, inkább egy
kellemesen együtt eltöltött szezonnyitó szombat,
amely idén a Balaton napja is egyben.
A rendezvény rossz idõjárási viszonyok miatt történõ
elhalasztása esetén a pótnap május 26. szombat.Bí-
zom benne, hogy minél többen, jó hangulatban tölt-
hetjük el ezt a napot.

Várjuk a visszajelzéseket!

Május 27. Gyereknap (Platánia
játszótér)
10:00-16:00 Kézmûves foglalkozá-
sok, gyermek táncház, bábelõadás
az Ördögszekér Kompánia közre-
mûködésével
11.00 órától palacsinta, Hot-dog,
üdítõ
10:00 SZANDI koncert
16:00 MintaPinty Zenekar gyerek-
mûsora
Ajándéktárgyak vásárolhatók iro-
dánkban:
-Zamárdi története képekben
2.000 Ft 
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros pólók Zamárdi logóval,
kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mû-
anyag), névjegytartó, strandtáskák,
bögrék, esernyõ.

Színes és fekete-fehér fénymásolás,
nyomtatás, scannelés: 25 Ft/oldal

Laminálás A/4 és A/3 méretben:
30 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget,
Strand fesztivál, B my lake feszti-
vál jegyárusítás 
Irodánkban lehetõség van a feszti-
válokra napijegyet, bérleteket vásá-
rolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénz-
zel, SZÉP kártyával, utalványokkal
is lehetséges. 

(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az ország egész
területére érvényes jegyekkel!

A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Nyitva tartásunk:
Májusban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk
kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
www: zamardi.hu
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FELHÍVÁS A MAGYAR NÓTA ÜNNEPNAPJA
ALKALMÁBÓL

Tisztet Csákovics Gyula Polgármester Úr!

A Nemzeti Erõforrás Minisztériuma hivatalosan is
minden év június 16-át a magyar nóta ünnepnapjá-
nak nevezte ki.

Az esemény szervezõje a Musica Hungarica Produk-
ció, melyet 2018. június 16-án, szombaton 16,00 órai
kezdettel a budapesti új Tüskecsarnokban tartunk.
Ennek jegyében emlékezünk meg Dankó Pista szüle-
tésének 160. és a Rajkó zenekar megalakulásának 65.
évfordulójáról.

Szeretnénk, ha az Ön által vezetett terület polgárai is
részesei lehetnének a kulturális ünnepnek.

A mûsorban a magyar nóta mûfajának legendás mû-
vészei mellett az �új generáció� tehetséges fiataljai is
bizonyítani kívánják, hogy a magyar nóta történel-
münkben és a jelenben is a magyar nemzeti kultúra

szerves része. A mûvészeket a legendás Rajkó zene-
kar kíséri három fõprímása vezetésével.

RENDKÍVÜL KEDVEZÕ JEGYÁRAKAT BIZTO-
SÍTUNK AZ ÖNÖK SZÁMÁRA, hiszen akár egy
mozijegynél is olcsóbban kínáljuk most elsõ alkalom-
mal: 2, 3, 4, 6, 8 ezer Ft-os árakon. MOST MÉG AZ
ELSÕ SOROKBA IS TUDUNK JEGYEKET BIZTO-
SÍTANI - természetesen, drágább áron. �

Tisztelettel: Éliás Tibor
06/70-3882244
06/1-4860336

a Classica Hungarica Kft igazgatója
MUSICA HUNGARICA PRODUKCIÓ

mûvészeti vezetõje

Jegyvétel: az érdeklõdõk a

https://www.jegy./hu/program/a-magyarnota-unnep-
napja-dankopista-160.a.rajko-zenekat-65-szuletes-
napi-galakoncertje-91536-ra kattintva  online ki vá-
laszthatják és megvásárolhatják a nekik megfelelõ árú
és ülõhelyû jegyet.

A Városi Könyvtár hírei

A Városi Könyvtár csatlakozott az országos

�Internet Fieszta� rendezvényhez. Az internet

ügyes, gyors, célirányos használata volt a fel-

adat, valamint a megfelelõ nyomtatott szakiro-

dalomban való információkeresés. A feladatok

az egészséges táplálkozás és a balatoni halak

témában készültek.

Olvasási vetélkedõ résztevõi
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek

Ki mit tud? � gála: Talán már a 17. alkalommal tar-
tottuk meg, így elmondhatjuk, Zamárdinak tényleg
hagyományos programjává vált az évek során. Az
idei újítás annyiból állt, hogy éltünk a lehetõséggel,
miszerint országosan Mátyás király emlékéve az
idei, tehát tematikus gálára készültünk. A rendez-
vény elsõ részében Hidán Csaba egyetemi tanár
idézte meg a Hunyadiak korának hadi életét. Korhû
huszáröltözetben és fegyverzetben mesélt az akko-
ri vitézi életrõl. És nemcsak érdekes elõadást tar-
tott, hanem be is mutatta, hogy a katonáknak akko-
riban milyen mesterfogásokkal kellett kezelniük
fegyvereiket, a szablyát, az íjat, a csatabárdot, a tõrt
és a pajzsot Tuli Benjamin diákvitézünkkel �vívva� a
színpadon. Aki a közönség soraiban ült, ezentúl ha
egy múzeumban megpillantja a középkori fegyve-
reket, már nemcsak nézi, hanem látja is õket, mert
emlékezhet arra, miért olyan a kiképzésük, milyen
mozgással használhatók hatékonyan, egyszóval
nemcsak tárgyakat szemlélhet bennük, hanem ál-
taluk számára életre kelhet a múlt.  Rövid uzsonna-
szünet után a gyermekek szereplésével folytatódott
a mûsor. Ismét bebizonyosodott, mennyi tehetsé-
ges gyermek jár a zamárdi óvodába és iskolába!

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK
május

2-a, 9:00: Szilvi használtruha-vásár
3-a, 17:00: Zamárdi zeneiskolás diákok kon-
certje
7-e, 9:00: vásár
7-e, 17:00: NABE-rendezvény:
Kovács Emõke elõadása :
Mûvészi Balaton � a Balaton mûvészei
11-e, 9:00: vásár
11-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe:
Eric Toledano � Olivier Nakache: ÉLETREVALÓK
14-e, 17:00: Egészségõr Egyesület rendezvé-
nye
17-tõl 22-éig: Kisbuszos utazás a csíksomlyói bú-
csúra különféle erdélyi úti célokkal 
18-a, 9:00: német használtruha-vásár
19-e, 11:00-: Pünkösdi szezonnyitó és fõzõver-
seny a rendezvénytéren (részletes programja a
Tourinform Iroda cikkében!!!)
27-e, 10:00-: Zamárdi gyermeknap a Platánia
játszótéren
28-a, 9:00: vásár
Keddenként 18:00: nõi kar; szerdánként 17:00:
Reni-jóga; 19:00: zumba, péntekenként 18:00: Sza-
kasztó népdalkör.
Figyelem! A vásárokat a lapzárta után le is
mondhatják, tehát a fenti jelzésük nem feltétlen
bizonyosság!

Városi Könyvtár
Zamárdi, Fõ utca 115.

e-mail:konyvtar@zamardi.hu
telefon: 84-545-014

Nyitva:
Kedd: 8-12, 13-16

Szerda: 9-12, 13-16
Csütörtök: 9-12, 13-16

Péntek: 8-12, 13-16
Szombat: 8-12

Rengeteg Mátyás-kismese hangzott el, sok hang-
szert is bemutattak egy-egy zenedarab eljátszásá-
val zeneiskolás diákjaink. Az ovisok pedig kort idé-
zõ öltözetben kis hercegnõkként és kis vitézekként
táncoltak, énekeltek a színpadon. Persze akadt
más témájú vers és ének is. Minden szereplõrõl el-
mondhatom, nagyon szépen felkészültek, igazán
színvonalas gála született idén is! Köszönöm ezért
a Manó-csoport óvónõinek, Nagyné Adél, Hajdúné
Andrea tanítónõknek, Benkõ Margitnak és minden
felsõs osztályfõnöknek, hogy elõsegítették buzdí-
tással, ráfigyeléssel, meghallgatással tanítványaik
szereplését! És természetesen a szülõknek is kö-
szönöm, hogy fontosnak tartották a rendezvényt,
hogy gyermekeik átélhessék, milyen jó megajándé-
kozni a közösséget, a közönséget egy kis szellemi
ajándékkal! Így tágul a családi otthon tovább úgy,
hogy településünkrõl is elmondhassuk, itt vagyunk
otthon! Álljon itt az utókor számára is az idei fellé-
põk névsora:

Silingi Botond, Silingi Enikõ, Sárdi Eszter, Zölei Ale-
xandra, a Manó csoport, Elter Helga, Elter Gréta,
Horváth Emese, Járó Anna Zorka, Arnold Máté, Pé-
ter Hajnal, Péter Kincsõ, Bogdán Kamilla, Durkó
Barnabás, Baricza Johanna, Vidák Réka, Bölcsik
Zoltán, Szabó Lili, Papp Klaudia, Tuli Benjamin, Bo-
kor Bulcsú, Nagy Iván Illés, Varga András, Tóth Eve-
lin, Fenyvesi Stefánia, Gál László, Együd Szemõke,
Takács Flóra.

Idei rendezvényünk fináléja tényleg Mátyás király
korát idézte meg: csak nálunk használatos a szó,
hogy a korona �száll� a király fejére. (Mint Mátyás
fejére is, ahogy a hõsénekekben az urak feldobják
háromszor, mindig az ifjú Mátyásra esve alá.) Miti-
kus háttere ennek, hogy Szent István a halála elõtt
mintegy �visszaadta� a Szent Koronát Égi Király-
nõnknek, s ezután már az Égbõl száll alá rendre a
korona a királyok fejére a koronázások alkalmával.
Nos, ilyen koronaszállatás történt Zamárdiban is,
és � mint a hajdani lovasversenyek pünkösdi kirá-
lyai esetében � egy évre nekünk is van királyunk,
pontosabban királynõnk 
Zamárdiban: Péter Kincsõ!

(GP)
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A BALATON OPEN NYILT NEMZETKÖZI PÁLINKA-ÉS PÁRLATVESENY KÉPEKBEN
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ÓVODA HÍREI

A húsvéti elõkészületek mindig nagyon élménydúsan
telnek óvodánkban. A csoportok dekorációi is lecseré-
lõdtek a 15-ei nemzeti ünnep után, a piros-fehér-zöld
szimbólumokat felváltották a hímes tojások, húsvéti
nyuszik és a tavaszi virágok. Idén mûanyag dobozokat
díszítettünk, festéssel és nyomdázással, zöld fû, vala-
mint húsvéti tojások kerültek rá. Az udvaron fûbõl, szí-
nes virágokból nyuszifészket készítettünk, amit a kí-
váncsiskodó gyerekek naponta többször is meglestek.
A tapsifüles 29-én jött el, és töltötte meg mindenféle
finomsággal, kifestõvel a fészket, aminek a gyerekek
természetesen nagyon örültek. Pedagógiai progra-
munk egyik alappillére a hagyományõrzés, így nem
maradhatott el a locsolkodás és a tojásfestés sem. A
kislányok apró édességgel köszönték meg a fiúknak a
locsolást és a verset. Így tavasszal már nemcsak bent
szépítkezünk, hanem az udvart is próbáljuk minél
szebbé varázsolni. A sok szorgos kéz jól jött gereblyé-
zéskor, sepregetéskor. A csoportok mind ültettek el

magokat, hagymákat, hogy a kisgyermekek megta-
nuljanak gondoskodni valamirõl. A szabadban egyre
több idõt töltünk, folyamatosan megcsodáljuk az éb-
redõ természetet. A téli álomból felébredõ állatkák, a
visszaköltözõ madarak, az elõbújó rovarok mind fel-
keltik a gyerekek érdeklõdését, mint a szivacs, szívják
magukba az új ismereteket. Séták során mindig meg-
csodáljuk a tavaszi virágokat, melyek neveit sorra
megtanulták, szedték õket csokorba, vagy fontak be-
lõle koszorút. Föld napjához közeledve nagy szerepet
kapott a környezetvédelem a tevékenységekben, vala-

mint a környezettudatosság, legyen szó növényülte-
tésrõl vagy szelektív hulladékgyûjtésrõl. Minden évben
teszünk egy hosszú erdei túrát a Vaskereszthez, idén
április 20-án került erre sor. A gyerekek jól bírták a
több km-es sétát. Közben üvegekbe gyûjtögettek, ál-
latnyomokat fedeztek fel, nagyítóval bogarásztak. Dél-
után jólesõ fáradtsággal ballagtunk vissza az oviba. Az
elmúlt hetekben a fogorvos bácsi és a védõnõ is néz-
te a gyerekeket. Nemsokára beindul a nagycsoporto-
sok úszásoktatása, és az anyák napjára is készülünk
már. 

A belépés díjtalan.
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ISKOLAI HÍREK

Március 25-én 12 tanulónk részvételével szervezték az Arany János anyanyelvi versenyt. A 6. osztályos
TÓTH MARTIN nagyszerûen szerepelt: a 2. helyet szerezte meg. BRUCKER PÉTER,
ERDEI CSENGE a 3., Gál László  és Eidenpenz Bianka a 4., Gruber Ádám a 7., Gouth
Amália,  Németh Jana  a 9. helyen zárt.

Április 10-én a 7. osztályosok az Arany emlékévhez kapcsolódva szervezték a kirándulásukat. Az Iro-
dalmi Múzeumban tett látogatás után a Margitszigetre is ellátogattak.

11-én körzeti alapmûveleti matematikaversenyen szerepeltek kiválóan tanulóink. SZABÓ VIVI-
EN NYERT a hetedikesek között, itt 2. BRUCKER PÉTER, a hatodikosoknál BÖLCSIK
ZOLTÁN, a nyolcadikosok között GÁL LÁSZLÓ lett szintén 2., Borsos Krisztián, Takács
Flóra 4.

12-én 34 ünneplõbe öltözött diákunk izgult a könyvtárban
megrendezett városi szavalóversenyen. A zsûri elnö-
ke Csákovics Gyula polgármester úr volt, aki könyv-
utalvánnyal jutalmazta a legügyesebb versmondókat.

12-13-án zajlott a leendõ 1. osztályosok beiratkozása. Szep-
temberben 21 új tanulónk lesz.

14-én zajlott a Mozaik tanulmányi verseny országos döntõje,
melyre németbõl 3, fizikából 2 tanulónk jutott be.
BALOGH HANNA németbõl, TAKÁCS FLÓRA fizi-
kából a negyedik helyen végzett. Bokor Bulcsú né-
metbõl a 8., Borsos Krisztián fizikából a 9., Brucker
Márta /német/a 11. helyen végzett az országos érté-
kelésben.

13-án Szõlõsgyörökön LOGO informatikaversenyen reme-
kül bizonyította felkészültségét Borsos Krisztián, Ta-
kács Flóra és Szabó Bence/8.o./

21-én munkanap volt, de a következõ heti 4 szabadnap
mindenkit kárpótol.

23-27 között szervezzük az ez évi utolsó szülõi értekezleteket.
23-án az alsósok, 24-én pedig a felsõsök atlétikaversenyen

mérik össze tudásukat a körzet többi iskolájának ver-
senyzõivel.
Ezen a napon a kis iskolák kézilabda megyei diák-
olimpiáján szerepelnek lányaink.

H.J.

A városi szavalóverseny
eredménye:

1-2. o.: 1. Járó Anna Zorka
2. Szilveszter Roxána
3. Sárdi Eszter

3-4. o.: 1. Bölcsik Rozi
2. Takács Jázmin
3. Péter Kincsõ

Különdíj: Horváth Emese

5-6. o.: 1. Orosz Benedek
2. Gamauf Luca
3. Balogh Eszter

7-8. o.: 1. Gál László
2. Nagy Nadin
3. Papp Veronika

Különdíj: Balogh Hanna,
Fenyvesi Stefánia,
Ujvári Patrícia

Gál László díjazása Polgármester úr díjazza
Orosz Benedeket

Horváth Emese alsós különdíjas
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Felsõs különdíjasok

5-6.o helyezettek
7-8. o.

Megyei bajnok kézilabdás

lányok

2018. 04. 22-én  Szemesen rendezték a 200 fõ alatti
kis iskolák kézilabda diákolimpia megyei döntõjét.
Csapatunk csoportgyõztesként került a döntõbe,
ahol Berzence tanulóit legyõzve lett megyei bajnok,
s így mi képviselhetjük Somogy megyét a júniusi za-
laegerszegi országos döntõben.

A csapat tagjai:

FICSOR NÓRA,

FICSOR ZSÓFIA,

SZABÓ VIVIEN,

TÓTH EVELIN,

GAMAUF LUCA,

SIPOS NADIN,

AMBRUS EMESE,

PAPP KLAUDIA,

UJVÁRI PATRÍCIA,

FRIESZ DORKA,

VARGA JÁRÓ KLÁRA,

PAPP JOHANNA

1-2.o. helyezettek 3-4.o.
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Az elmúlt hónapokban egyesületünk nõgyógyászati
és komplex ultrahangos vizsgálatot szervezett. A sió-
foki kórház 55 fõ szûrését végezte el.

Április 7 - én a pápai Megújulás Klub 20. születés-
napján négytagú küldöttségünk köszöntötte a testvér-
szervezetet.

Április 14-én Kalocsára kirándultunk. Megtekintet-
tük a Nagyboldogasszony � fõszékesegyházat, az Ér-
seki Múzeumot, a Porcelán Manufaktúrát és a Papri-
ka Múzeumot. Végül a tájház kalocsai mintával pin-
gált szobáiban gyönyörködtünk. A ház elõtt kapta len-
csevégre népes társaságunkat Perge Kriszta, kirándu-
lásunk profi szervezõje.

Április 16-án Horváth Béla mentõs �Háztartási bal-
esetek� címmel tartott vetítéssel egybekötött elõ-
adást. Megtudhattuk, mit tegyünk és mit ne égési, vér-
zéses sérülések, szívinfarktus illetve epilepsziás ro-
ham esetén. Elõadása után vendégünk vérnyomás-,
véroxigén és vércukorszintmérést végzett.

Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét 2017-
ben támogatták. Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra is
segítsék munkánkat.
Felajánlásukat a 18152614�1�14 számra tehetik meg. 

Köszönjük: Egészségõr Egyesület

Balatonföldvári
zeneiskolások

bemutató
koncertje



Idén márciusban a víz világnapja al-
kalmából csallóközi kiránduláson vet-
tek részt a Nõk a Balatonért Egyesület
zamárdi csoportja és családtagjaik.
A NABE (Nõk a Balatonért Egyesü-
let) 1995 januárjában alakult Alsóör-
sön; politikai pártoktól független, non-
profit szervezet.
Tagja a Magyar Természetvédõk Szö-
vetségének(MTVSZ), a Környezeti Ta-
nácsadó Irodák Hálózatának
(KÖTHÁLÓ).
Az egyesület célja, hogy a Balaton kör-
nyezeti, természeti és kulturális érté-
keit megõrizze, megvédje, környezet-
tudatos magatartást alakítson ki az itt
élõ és a tavat szeretõ emberekben. Elsõsorban azokon a te-
rületeken, ahol - a nõk sajátos szerepük révén - a legtöbbet
tehetik: tájékoztatók, akciók, programok szervezésével,
kapcsolatok építésével a Balaton térségében, az országban
és a határokon túl. Jelenleg 19 csoportban több mint 1000
taggal dolgoznak a tó körül.
A zamárdi csoport 1995 áprilisában alakult, jelenleg 90

taguk van. Csoportvezetõjük, Kajdi Tiborné és a vezetõségi
tagok közül Tóth Józsefné kíséretében a program elsõ ré-
szében dunai hajózáson vettek részt; megtekintették a bõsi
vizierõmûvet, ahol Szabó Valéria, a Morava nevû hajó üze-
meltetõje kalauzolta a vendégeket.
A több órás hajóút után a nyékvárkonyi Flórián vendéglõ-
ben elfogyasztott ebéd végeztével Dunaszerdahelyre érke-

zett a csoport, ahol a Csallóközi Múzeumot látogatták meg.
Itt Nagy Iván tárlatvezetõ mutatta be Csallóköz történelmi
és néprajzi értékeit.
A kiállítás megtekintése után újra a vizes élõhelyek látoga-
tása volt a további program, ugyanis Dunaszerdahelyrõl
a Dunatõkést átszelõ Tõkési- ághoz érkezett a csapat. Itt
a fokozottan védett Tõkési-ág és természeti értékeknek
megismerése, illetve az ág partján álló Cséfalvay-vízimalom
látogatása zárta a Balaton melléki egyesület csallóközi
programját.
A túra végén a csoport vezetõje és a többi résztvevõ pozití-
van értékelte a jó hangulatban lezajlott kirándulást, és
mint mondták, fontosnak tarják azt, hogy a vizes élõhelyek,
az ivóvíz védelme érdeke kell, hogy legyen a jövõben
is mind a Balaton környéki településeknek, mind a Csal-
lóközben élõ embereknek.
Szöveg.Méhes Attila
Forrás: Csallóköz címû hetilap
Méhes Attilának köszönjük, hogy a csallóközi kirándulá-
sunkat emlékezetessé tette!

Zamárdi Hírmondó 14.oldal 2018. május

NABE HÍREK

Civil zöld szervezetek éves országos találkozója
Kalotaszentkirályon

A magyar környezet- és természetvédõk az idén tartották
28. éves országos összejövetelüket, április 11-15. között.  A
találkozók történetében elõször szerveztük �határainkon
túli� helyszínen, Erdélyben, Kalotaszentkirályon. Össze-
gyûltünk, hogy barátkozzunk, tanuljunk egymástól, és
közös elvárásokat fogalmazzunk meg a környezetpolitiká-
val kapcsolatban. A találkozó megrendezését mindkét
ország hivatalos szervei segítették. A megnyitón V. Németh
Zsolt környezetvédelemért felelõs államtitkár és Póka
András-György, Kalotaszentkirály polgármestere
üdvözölte a mintegy 500 résztvevõt.

A négynapos összejövetelen a hagyományos környezeti
problémák, a föld, a levegõ, a víz és az élõvilág védelmérõl
tartott ülések mellett tanulmányi kirándulások, közösségi-
és kulturális programok várták az érdeklõdõket,
ismerkedtünk az erdélyi tájjal. Barátságok szövõdtek, és
szép tervek születtek a most következõ év közös program-
jaira.

A Nõk a Balatonért Egyesület nyolc tagú delegációval vett



Március és április hónapok a tavasz reményét hozzák az embereknek. A
tarka, virágpompába öltözött kertek lelket üdítõen hatnak a hosszú tél
után. Ez a két hónap több, színekben, látványban tobzódó kiállítás szer-
vezését hozta Egyesületünknek is. Idõrendben az alábbi személyek kiál-
lításait lehetett megtekinteni a Közösségi Házban. 

Szalai Judit kiállítása Zamárdiban Savanyó Györgyné Szalai Emma Ju-
dit Zamárdiban született. A siófoki Perczel Mór Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskolában érettségizett. Vallomása szerint: � A mai na-
pig akkor érzem az alkotás örömét, ha érzem az olajfesték illatát�. 2017-
ben két kortárs mûvészeti album mutatta be alkotásait. A Kiállítóterem
címû kiadványból egy példányt a zamárdi könyvtárnak ajándékozott. A
másik kötet címe Új világ ódon keretben (Orbán Erika írásaival és Czobor
Éva verseivel). Számos helyen volt más alkotókkal kiállítása, egyéni kiál-
lítása most elõször, Zamárdiban.

Kuruczné Veit Judit kiállítása Szántódon. Kuruczné Veit Judit Miskol-
con született, 11 éve él Zamárdiban. Kirakatrendezõ és dekoratõr, de
mellette a fotózás és a költészet az, amivel szívesen foglalkozik.�Aki ar-
ra született, hogy valamilyen mûvészi szenvedélynek hódoljon, az elõbb-
utóbb eljut odáig, hogy él ezzel a tehetségével� � vallja magáról Judit,
akinek a megszerkesztett vagy éppen a szerkesztés hiányából eredõ, a
környezet által kialakított tárgyi egybeesések pillanatait láthatjuk a képe-
in. Kiállítási anyaga egy téma köré, nevezetesen az Ablakok köré csopor-
tosítva jelenik meg. A kiállítás õsszel látható lesz a zamárdi Közösségi
Házban is. 

T. Szabó Magda kiállítása Zamárdiban.
T. Szabó Magda Budapesten született. Képzõ-és iparmõvészeti gimnázi-
umba felvételizett. Mestere Visky Balás László festõmõvész volt, aki az-
zal bocsátotta el:� Ha mást is el tudsz képzelni magad számára, mint a
festést, válaszd a mást!� Abban az idõben a BAUHAUS filozófiája,
mûvészeti szemlélete: az építészet, festészet, szobrászat egységének meg-
teremtése, célkitûzése lelkesítette. Ez az eszmeiség vitte abba az irányba,
hogy az Építõipari-és Közlekedési Mûszaki Egyetem Építészmérnöki
Karára jelentkezett. Építésztervezõ lett. 2000-ben kezdett újra foglalkoz-
ni a festészettel. Gárdonyi évei alatt megszervezte a Velencei-tavi Mûvé-
szetbarátok Körét, amelynek tizenkét éven keresztül volt az elnöke.
Rajzszakkört vezetett, csoportos kiállításokat, nyári alkotótáborokat
szervezett. Gárdonyban volt az elsõ kiállítása is, amelyet még tizenöt to-
vábbi egyéni kiállítás és több mint ötven csoportos kiállítás követett.
Több esetben nyert díjakat, de legjobban a Gárdony város önkormány-
zatától kapott �Mûvelõdésügyért� kitüntetésnek örül. Legközelebbi kiál-
lítása Gárdonyban lesz, április 27-tõl.

2018. május 15.oldal Zamárdi Hírmondó

�BERKENYE ZAMÁRDI ALKOTÓKÖR�� EGYESÜLET HÍREI

részt az országos találkozón. �Vizeink� címmel szerveztünk
közös szekcióülést erdélyi barátainkkal, a Fókusz Öko
Központ egyesülettel. A vizek jó állapotba hozása és
megõrzése mindkét országban az európai norma, a Víz
keretirányelv alkalmazásával folyik, melyben a civileknek
fontos szerepe van. A szekció célja ismerkedés, tapasztala-
tok átadása volt, és azt is megbeszéltük, hogyan tudunk

együttmûködni és segíteni egymásnak a jövõben.
Levetítettük a Hajdu Zoltán - Katyi Antal �A víz titkai�
címû filmjét a Nyárád folyó vizes élõhelyeinek helyreál-
lításáról. A NABE bemutatta a Balaton védelmében folyó
több évtizedes civil erõfeszítéseket.

Dr. Hajósy Adrienne (NABE)
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Nem tekinthetünk el attól, hogy a kiállítások anyagainak felhelyezésében,
leszedésében nagy segítséget nyújtó, azt elvégzõ személynek, Gubányi
Katának ne mondjunk köszönetet az önzetlen segítségéért. Köszönjük,
Kata, a kiállítók nevében is!
Költészet napi bemutatkozás Szántódon.
Kedves meghívást kapott Egyesületünk Maurer Teodórától, a szántódi
Tüskés Tibor Könyvtár könyvtárosától, aki jelenleg ellátja a település

közmûvelõdés i
feladatait is. Ápri-
list a költészet hó-
napjaként jegyzi a
magyar irodalmi
élet. Szántódon áp-
rilis 10-én emlékeztek meg errõl a jeles dátumról. Az
eseményt megtisztelte jelenlétével a település polgár-
mestere, Vízvári Attila is. A változatos összeállításban
bemutatkoztak a környékbeli és a helyi szerzõk. Elõször
Szakáli Anna méltatta és megnyitotta Kuruczné Veit
Judit Ablakok címû mûvészfotó kiállítását, majd Anna
költészetét és a Pillantás címû kötetét Maurer Teodóra

mutatta be, aki a könyv ajánlását is írta. A versek felolvasása közben, pihentetûül, elhangzott Anna Messze az
ég megzenésített verse. Ezután bemutatkoztak és verseket olvastak fel a Berkenye-kör szerzõi: Prigli Zsuzsa,
Völgyi Ildikó és Veit Judit. Azoknak a szántódi szerzõknek az alkotásaiból, akik nem tudtak jelen lenni az ese-
ményen, Balogh Józsefné olvasott fel. Elhangzott részlet Szabó Magdolna írásából és Varga Béláné verse.
Vizváriné Bíró Anikó személyében újabb alkotót ismerhettünk meg, aki Szántódhoz kötõdõ verseivel mutat-
kozott be. Befejezésként és meglepetésként Maurer Teodóra négy versét olvasták fel a Berkenye-kör tagjai, ez-
zel fejezve ki köszönetüket a bemutatkozási lehetõségért. Kedves mozzanata volt a délutánnak a tombolahú-
zás, melynek során Szakáli Anna, Maurer Teodóra és Völgyi Ildikó könyvével térhetett haza a szerencsés nyer-
tes. 
Költészet napja Zamárdiban.

Április 11-én a budapesti Krúdy-kör író tagjai látogat-
tak el hozzánk. Az irodalmi eseményt gazdagította T.
Szabó Magda festményeinek kiállítása. A kiállítás ünne-
pélyes megnyitójáról a cikk elején írtunk. A Krúdy-kör-
bõl Király Lajos Krúdy-érmes író, költõ, mûfordító, a
Krúdy-kör elnöke, a magyar kultúra lovagja, a Heming-
way Társaság tagja, Kanizsa József, Krúdy-aranyérmes
író, költõ, 32 éve a Krúdy-kör titkára, a magyar kultúra
lovagja, Kõbánya díszpolgára, Kõbánya 2018 az év em-
bere, és M. Jankó János, Krúdy-érmes író, költõ, a Sas-
halmi Könyvtár Krúdy-klubnapok házigazdája volt a
vendégünk. Az est folyamán Kanizsa József titkár em-

lékbeszédet mondott Krúdy Gyula halálának 85. és születésének 140., valamint a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
megalakulásának 35. évfordulójához kapcsolódóan. A magyar költészet napjáról a vendégek köszöntése után
Gál Péter emlékezett meg, Szerb Antal József Attiláról írt szavait tolmácsolva. Kanizsa József Emlékezés József
Attilára versével tisztelgett a költõ emléke elõtt. Ezután vendégeink verseibõl a Berkenye-kör tagjai olvastak
fel. Az irodalmi rész befejezését követõen Gál Péter megnyitotta a kiállítást, majd a vendégeknek átadásra ke-
rült a város ajándékcsomagja. Könyvfelajánlásból a tombolán kihúzott szerencsés nyertesek összesen 21 köny-
vet vihettek haza. Az esemény a dedikálásokkal és a résztvevõk baráti beszélgetésével zárult.



Bemutatkozás Budapesten.
2018. április 14-én szombaton, a HÁLÓ Közösségi és Kulturális Központ
Egyesület budapesti székházában került megszervezésre Völgyi Ildikó
Kabócatánc verseskötetének bemutatója. Völgyi Ildikó 2018. február 15-
tõl csatlakozott a Berkenye-körhöz. Könyve a Garbó kiadó gondozásá-
ban jelent meg 2018-ban. A könyv borítóján Moritz Lívia festménye lát-
ható. A könyv bemutatására és a versek ajánlására Szakáli Annát kérte
fel a szerzõ, aki többek között kifejtette: �Ildikó versei visszatükrözik a
szerzõ nyitottságát a világra, feltárják a sokrétû érdeklõdési kört, a sajá-
tos világképet, �világlátottságot�. Ugyanakkor önmagát keresve, közbe-

ékelve az emberiség gondjait, megfogalmazza lényének és létezésének értelmét, mely szerint Õ egy gondolko-
dó lélek, aki önmaga számára is megfejthetetlen�. Az esemény fõszervezõje és házigazdája Moritz László, aki
már számtalan sikeres rendezvényt tudhat maga mögött. Igazi különlegesség volt a halhatatlanok zenéjével ki-
bõvített esemény (Vivaldi, Popper Péter zeneszerzõk mûvei hangzottak el). Az irodalmi est szeretetvendégség-
gel és baráti beszélgetéssel zárult.

Szani
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A városvezetés ebben az évben is ki-
rándulást szervezett a civil vezetõk
számára, elismerve ezzel munkáju-
kat a közösség építésében és lehetõ-
séget biztosítva egy kötetlen beszél-
getésre terveikkel kapcsolatosan.
A kirándulás célja a Kéthelyen épült

és környékén gazdálkodó KRISTI-
NUS Borbirtok megtekintése volt,
melyet kevesen ismertek a résztve-
võk közül. Már az érkezésnél lát-
szott, hogy az új üvegpalota nem a
hagyományosan ismert régi borhá-
zak egyike, hanem a XXI. századnak

megfelelõ mo-
dern építészet
szép példája. 
A hatalmas, üve-
gezett elõcsar-
nokban Németh
Róbert fogadta
csapatunkat, és
az általános is-
mertetést köve-
tõen egy Gyöngy
Fehér borral fo-
gadtak minket,

ami valóban gyöngyözött poharaink-
ban. 

A borbirtok tulajdonosa dr. Wolf-
gang Kristinus úr. 
A borházat 2012-ben adták át, és
egyik különlegessége, hogy a �pin-
ce�, ahol a hordós és reduktív tartá-
lyos borkészítés folyik, az emeleten
került elhelyezésre. A technológia a
legkorszerûbb a szõlõmûveléstõl a
borkészítésig bezárólag, melyrõl
részletes szakmai elõadást hallgat-
hattunk. 
Sokan elõször láthattak porcelánból
készült hordókat, cserépamforákban
érlelõdõ borokat, melyek nem a ha-
gyományos pincékre jellemzõek.
Természetesen itt is megmutatták a
hagyományos fahordókban érlelt bo-
rokat és a hatalmas fémtartályokat,

Látogatás a �Kristinus borbirtokon�.

Kedves Nyaralótulajdonosok!

Nyílt levelemmel szeretném ráirányítani figyelmüket arra, milyen szép, ékes és érté-
kes virág él némely Dessewffy és Mikes utcai telek utcai mezsgyéjén és bent a kertek-
ben. E növény az egyik magyar orchidea faj, a vitéz kosbor. Védett növény, eszmei
értéke szálanként 10 000 Ft.
Annyira szép virág, annyira méltó a védelemre, épp ezért hadd javasoljam, a tavaszi
fûnyíráskor, fûnyíratáskor segítsék elõ, hogy kikerülje a fûnyíró õket. Ha nem önök
végzik a fûnyírást, kérjék meg erre az illetõt!
A virág legbiztosabb védelmét az jelenti, ha nem verjük nagydobra ittlétüket és önök
szeretettel óvják és élvezik szépségét!

Kellemes zamárdi idõtöltést, jó egészséget kívánva kedves Mindnyájuknak, tisztelet-
tel:

Gál Péter (önk. képviselõ)
Tel.: 06 30 3325 009



préseket és a reduktív borkészítés
tartozékait.

Másik különlegesség, hogy az épü-
letben a tervezõ, egy minden igényt
kielégítõ, rendezvényközpontot ala-
kított ki, ahol moziterem, konferen-
ciaterem, szabadtéri színpad és étte-
rem áll a vendéglátás szolgálatára.
Ennek megfelelõen számos céges
rendezvényt, szabadtéri koncertet és
esküvõt is bonyolít a borház, melyek-
nek elmaradhatatlan tartozéka a
borbirtok saját borainak felszolgálá-
sa.

Az ebéd elkészüléséig a csapat meg-

tekinthette a moziban az Arthur ki-
rály legendájáról készült filmet,
melyben csak úgy folyt a vér, nálunk
a nézõtéren a poharakban pedig
folyt a kiváló rosé bor.
Az ebéd egy borkóstolóval indult,
melynek során Irsai�17 (reduktív),
Sauvignon Blanc selection�16 (hor-
dós), Pinot Noir�15 (hordós), és Bir-
tok Vörös�12 (hordós) borokat mu-
tattak be. Az ebéd és tálalása is kü-
lönleges volt, ilyen �tányérokat�
csak a TV �Konyhafõnök� mûsorai-
ban láthatott a nagyérdemû csapa-
tunk, és most személyesen is meg-
kóstolhattuk a különleges ízeket. 
A látogatás végén a borház egyik
zászlóshajóját, a SAS�13 (hordós)
bort ittuk méltó befejezésként, és az-
zal búcsúztunk, hogy � Wiederse-
hen�, viszontlátásra!

Kéthely fõterén még megálltunk egy
percre, hogy megnézzük az ország
legnagyobb tojásfáját, melyen több
ezer tojás lóg, és óriásnyúl és tojások
is hirdetik a húsvét ünnepének nagy-
szerûségét. A csapat hazáig beszél-

getett a látott érdekességekrõl. 
Minden résztvevõ nevében köszön-
jük ezt a szép napot, aki nem volt ott,
sajnálhatja.

margó
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Az UIM Nemzetközi Motorcsónak
Szövetség, sporteredményeinek

elismeréseként,

Bodor Pétert
felvette a legeredményesebb ver-
senyzõk sorába, és szerepelteti
honlapján eddig elért eredménye-
it.

A versenyzõ befejezte a verseny-
technika építését és edzések során
készül a 2018. évi világbajnokság
és EB futamaira, melyek Olaszor-
szágban, Ukrajnában, Németor-
szágban és Észtországban kerül-
nek megrendezésre ebben az év-
ben.

A felkészüléshez és a versenyek-
hez sok sikert kívánunk, és a verse-
nyek során elért eredményekrõl
folyamatosan tájékoztatjuk az ol-
vasókat.

Váci Autó Sportegyesület

ELISMERÉS
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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

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

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: 2018. május 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
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Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022
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MISEREND
2018. május

Zamárdi plébániatemplom
Csütörtök: 19:00 óra
Péntek: 19:00 óra 
Szombat: 19:00 óra
Vasárnap: 8:30 óra

Zamárdi kápolna
Vasárnap: 11.30 óra

Balatonendréd:
Vasárnap: 10:00 óra

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

Evangélikus istentisztelet-

minden hó elsõ vasárnapján

délután négy órakor.

Helye az Aradi utca és a Poeltenberg Ernõ
köz sarkán lévõ imaházban.

KOZMETIKAI KEZELÉSEK
PEDIKÛR
MANIKÛR

GÉLLAKKOZÁS KÉZRE,LÁBRA
TARTÓS SZEMPILLA

HOSSZABBÍTÁS
Cím:8621 Zamárdi,Honvéd utca 8.

Bejelenkezés:0630/8384841

Régenyiné Borsodi Tünde

KKOOZZ MMEE TT IIKKAA


