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Csákovics Gyu la pol gár mes ter vá ros na pi ün ne pi be -
szé de.
El hang zott 2018. jú ni us 30-án, Zamár di vá ros sá vá lá -
sá nak 10. év for du ló ján tar tott ün nep sé gen.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zös ség! Höl gye im és Ura im!

Tíz év vel ez elõtt 23 te le pü lés pá lyá zott a vá ro si rang -
ra. A hu szon há rom ból nyolc sze ren csés meg is kap ta
a vá ro si cí met, köz tük volt Zamár di is. 
Ak ko ri ban ol vas tam az egyik ön kor mány za ti szö vet -
ség lap já ban, hogy a si ke res pá lyá zat hoz két do log
szük sé ges: egy jól meg írt pá lyá zat és na gyon jó kap -
cso la tok. Ezek ará nyát 20-80 %-ra tet ték. Ta nú sít ha -
tom, hogy így volt, a cikk író ja is mer te a fo lya mat hát -
te rét.

Az is tisz tán elõt tem van, ami kor a mi nisz té ri um ban
be kel lett mu tat nom a te le pü lé se met. Em lék szem, se -
gít sé get kér tem Zamár di szá má ra, ab ban az idõ ben
ugyan is még tar tott a va gyon per Zamár di és Szán tód
kö zött. A le sza kadt te le pü lés rész 100 mil li ó kat kö ve -
telt, in kas  szóz ta a szám lá kat. Nem tud tunk fi ze tést
ad ni a dol go zó ink nak. Vé gül szá munk ra igaz ság ta lan
íté let szü le tett: Szán tód min dent vitt; (már elõ zõ leg a
BAHART rész vé nye ket is) ne künk el kel lett ad nunk
egy ér té kes, frek ven tált he lyen lé võ ön kor mány za ti in -
gat la nun kat, hogy ki tud juk fi zet ni a ránk rótt kö te le -
zett sé get, és hogy ne kell jen hi telt fel ven ni, hi szen
nem akar tuk el adó sí ta ni a te le pü lést.

Mind ezt csak azért em lí tet tem meg, mert so kan már
nem em lé kez nek rá. Mi, akik vé gig él tük, tud juk, hogy
hon nan, mi lyen hely zet bõl kel lett fel áll nunk. Kö zös
volt a cél, kö zös az aka rat. Mer tünk na gyot ál mod ni.
Itt sze ret ném meg kö szön ni kép vi se lõ tár sa im nak,
hogy tá mo gat tak az el ha tá ro zá som ban. A vá ro si cím
meg szer zé se csak az el sõ lé pé se volt a tu da to san fel -
épí tett és meg ter ve zett kon cep ci ó nak, hogy Zamárdit
az õt meg il le tõ hely re il les  szük a Ba la ton-par ti te le pü -
lé sek rang so rá ban. Min dig is tud tam és érez tem, hogy
Zamár di több re hi va tott.

Zamárdit ma már a Ba la ton egyik fel leg vá ra ként em -
le ge tik, a deszt iná ció egyik zász lós ha jó ja ként tart ják
szá mon. 
Az el töl tött ven dég éj sza kák, az eb bõl szár ma zó ide -
gen for gal mi adó be vé tel te kin te té ben a har ma dik he -
lyet fog lal ja el a ba la to ni te le pü lé sek so rá ban. Két ség -
te len, hogy a do bo gós hely el éré sé hez és meg tar tá sá -
hoz szük ség volt ar ra, hogy jól hasz no sít suk adott sá ga -
in kat, él jünk le he tõ sé ge ink kel. Az egye dül ál ló, 3 km
hos  szú sza badstran dunk ön ma gá ban ke vés lett vol na,
ezért dön töt tünk úgy, hogy hely színt biz to sí tunk a Ba -
la ton Sound fesz ti vál nak. A fesz ti vál má ra Eu ró pa
egyik leg ked vel tebb, jegy zett elekt ro ni kus ze nei ren -
dez vé nye. A Ba la ton Sound kül föld ön is is mert té tet -
te vá ro sunk ne vét. Zamárdit ma már úgy is em le ge tik,
mint fesz ti vál vá rost. Te le pü lé sünk ad ott hont a sze zon
vé gi Strand fesz ti vál nak is. A fesz ti vá lok ból szár ma zó
be vé te lek nek kö szön he tõ, hogy a vá ros ilyen lép ték -
ben tu dott fej lõd ni.

Évek óta mint egy fél mil li árd fo rin tot tu dunk fej lesz té -

sek re, fel újí tá sok ra be ál lí ta ni a költ ség ve té sünk ben. 
Né hány hét tel ez elõtt vet tem részt egy kon fe ren ci án a
Corv i nus Egye te men, ahol tu risz ti kai szak em be rek -
nek be szél het tem a fesz ti vá lok gaz da sá gi ha tá sa i ról.
Zamár di e tárgy kör ben mérv adó te le pü lés nek szá mít.

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Ba rá ta im!

Zamár di tíz év vel ez elõtt meg kap ta a vá ro si cí met, de
nap ja ink ra lett iga zi Ba la ton-par ti kis vá ros. Évek óta
for má ló dik a vá ro si ar cu lat, de még min dig nem vég -
le ges. 
Nem dõl he tünk hát ra, akad még ten ni va lónk bõ ven.
A Sport tér re konst ruk ci ó já val, a Bács kai ut cai több -
funk ci ós ki ál lí tó- és be mu ta tó tér meg va ló sí tá sá val, a
ki kö tõ-kor sze rû sí tés sel újabb je len tõs lé pést te szünk a
cél ér de ké ben.

A vá ro si rang meg szer zé se tet te le he tõ vé an nak ide -
jén, hogy a te le pü lés in dul has son a város re ha bil itá ciós
pá lyá za ton. A si ke res pá lyá zat nak kö szön he tõ en újí -
tot tuk fel köz in téz mé nye in ket, kö zös sé gi lé te sít mé -
nye in ket. Töb bek közt a mai es ténk hely szí né ül szol -
gá ló kert mo zin kat is. 
A fej lesz té sek, be ru há zá sok cél ja, hogy egy von zó, él -
he tõ kis vá ro sunk le gyen. Egy olyan vá ros, amely nem
csak ki emelt tu risz ti kai cél te rü let, ha nem ahol az em -
be rek jól ér zik ma gu kat.

Le gyen va la ki akár ál lan dó la kos vagy nya ra ló tu laj do -
nos, vagy akár né hány nap ra ér ke zõ ven dég. Fon tos,
hogy az itt élõk kö tõd je nek a te le pü lés hez, sze res sék
Zamárdit. Zamár di ne csu pán a lak hely ük le gyen, ha -
nem az ott ho nuk. A nya ra ló tu laj do no sok nak szo rul -
jon ös  sze a szí vük, mi kor el kell utaz ni uk, és dob ban -
jon meg, ami kor le ka nya rod nak az au tó pá lyá ról. A
ven dé ge ink szí ve sen tér je nek vis  sza hoz zánk,
Zamárdi ba, a Ba la ton Szí vé be.
Kö szö ne te met fe je zem ki min den ki nek, aki az el múlt
tíz év ben mel let tem volt és tá mo ga tott a kö zös mun -
ká ban, min den ki nek, aki a vá ros fej lõ dé sé ért dol go -
zott.
Tisz telt Ün nep lõ Kö zös ség!

Ha a vá ros tíz évét egyet len szó val kel le ne jel le mez ni,
ak kor az a FEJ LÕ DÉS len ne. En nek meg íté lé se
azon ban majd az utó kor fel ada ta lesz.
Kel lõ rá lá tás sal lesz majd csak ob jek tí ven el he lyez he -
tõ ez a tíz esz ten dõ a te le pü lés éle té ben. Egyet azon -
ban  biz to san  ál lít ha tunk: a  mö göt tünk  ál ló  tíz  év
SI KE RES volt.
Ez a si ker a mi kö zös ered mé nyünk, en nek a kö zös -
ség nek a si ke re!
Min den Zamárdit sze re tõ, a te le pü lés hez kö tõ dõ em -
ber si ke re.

Együtt ér tük el, le gyünk BÜSZ KÉK rá! És le gyünk
há lá sak azért, hogy egy ilyen cso dá la tos he lyen él he -
tünk! Egy szép Ba la ton-par ti vá ros ban.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. április 23-i ülésérõl

A kép vi se lõ-tes tü let
1. Tûz ol tó ság 2017. évi be szá mo ló ja
Az ülé sen je len volt Oláh Lász ló, a sió fo ki ka taszt ró fa vé -
del mi ki ren delt ség ve ze tõ je is, aki ki egé szí tet te a be szá -
mo ló ju kat:
A te le pü lés te rü le tén tûz eset hez 14 vo nu lá suk, il let ve 31
mû sza ki men té sük volt.
Saj nos egy re gya ko rib bak a nyá ri vi ha rok-kö szön he tõ en az
ég haj la ti vál to zá sok nak. Ta valy nagy vi har Zamárdiban
nem nyá ron, ha nem ok tó ber ben volt.
Cél ként tûz ték ki a meg elõ zést. En nek ér de ké ben tá jé koz -
ta tást, el len õr zést, fi gyel mez te tést és szank ci o ná lást is vég -
re haj tot tak.
Min den év ben fel hív ják a fi gyel met a ga zos te rü le tek re,
hi szen ga zos te rü le ten sok kal job ban ter jed a tûz. Több
eset ben elég volt a fi gyel mez te tés is. 
Ope ra tív fel ada to kat is el lát nak szük ség ese tén. Ár-, bel víz
és vi har kár ese té re Zamár di is ren del ke zik ön kén tes cso -
port tal.
A ta va lyi év ben a nagy fesz ti vá lok ide je alatt dél után négy
órá tól más nap reg ge lig egy fecs ken dõt he lyez tek ki a Hárs -
fa ut cá hoz, így prob lé ma ese tén meg tud ták vol na kez de ni
a be avat ko zást. Sze ren csé re er re nem ke rült sor. A fesz ti -
vál te rü let le zá rá sa a mun ká ju kat nagy mér ték ben se gí tet te. 
- meg tár gyal ta a Sió fok Hi va tá sos Tûz ol tó ság 2017. évi 
te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo lót, és azt el fo gad ta. 

- a Sió fo ki Hi va tá sos Tûz ol tó ság ré szé re 2018. év re vo -
nat ko zó an 200.000,- Ft ös  sze gû tá mo ga tást biz to sít az 
ál ta lá nos tar ta lék ter hé re.

2. Ba la ton Sound fesz ti vál lal kap cso la tos ak tu á lis kér dé -
sek

- A Szi get Kul tu rá lis Me ne dzser Iro da Zrt. ké rel me- 
alap ján  tu laj do no si hoz zá já ru lá sát ad ja a zamár di 
3272/5. hrsz.-ú in gat la non ivó víz ve ze ték és szenny víz -
csa tor na ki épí té sé re a Bévár di Bé la ter ve zõ 9/2018 szá -
mú ter vé nek 2/A vagy 2/B vál to za ta alap ján, a mû sza ki 
rész le te ket a Hi va tal Be ru há zá si és Vá ros üze mel te té si 
Osz tá lyá val egyez tet ni szük sé ges.

- nem kí ván tu laj do no si hoz zá já ru lá sát ad ni a zamár di 
3271/1 hrsz.-ú in gat la non ta lál ha tó nyílt árok le fe dé sé -
hez a Bévár di Bé la ter ve zõ 9/2018 szá mú ter ve alap ján. 

- tu laj do no si hoz zá já ru lá sát ad ja 2018. a Zamár di, Bács- 
kai ut cá tól nyu gat ra 3 db tra fó le he lye zé sé re 2018. jú- 
ni us 10. nap já tól kez dõ dõ en.

3. Be ru há zá si és Vá ros üze mel te té si Osz tály elõ ter jesz tései
• Ká dár Re ná ta fa ki vá gás ra és te rü let ren de zés re vo nat- 
ko zó ké rel me

- meg tár gyal ta a Zamár di, Rá kó czi u. 40. szá mú (volt Si- 
rály Ho tel) épü let ke le ti ol da la mel let ti fás/li ge tes köz- 
te rü le ten ál ló nö vény zet gyé rí té se; az ott lé võ fák és 
bok rok met szé se, gal  lya zá sa; a fák kö zött lé võ 1-2 cm-
es föld ré teg gel fe dett föld del bo rí tott asz fal to zott te rü -
let fel bon tá sa és fü ve sí té se tár gyá ban be adott ké rel -

met, és a tu laj do no sok ré szé rõl el vég zen dõ mun ká la- 
tok kal egyet ért. 

- két db tu ja ki vá gá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let adhoc bi -
zott sá gá nak szak vé le mé nye után hoz dön tést. 

• Ke ze lõi hoz zá já ru lás a Szent Ist ván ut cai cso mó pont 
vég le ges for ga lom ba he lye zé sé hez  

Két sze ri Ba lázs osz tály ve ze tõ el mond ta:Az elõ ter jesz tés
alap ján ké rik a Szent Ist ván ut cai cso mó pont vég le ges for -
ga lom ba he lye zé sé hez az Ön kor mány zat hoz zá já ru lá sát.A
je len le gi ide ig le nes for ga lom ba he lye zés jú ni us 1-ig ér vé -
nyes, a vég le ges for ga lom ba he lye zés ki adá sá hoz je len eset -
ben az Ön kor mány zat en ge dé lye szük sé ges. 
A je len leg fenn ál ló prob lé ma, hogy a lám pák egy ál ta lán
nem mû köd nek, el vi leg most nem függ ös  sze a cso mó pont -
ban ed dig fenn ál ló prob lé mák kal, azt or vo sol ták. Most az
át já rók átvezetékelése tör té nik, ezért van nak ki ma ra dá sok.
Ha az Ön kor mány zat nem já rul hoz zá a for ga lom ba he lye -
zés hez, ak kor a cso mó pont me cha ni kus le zá rá sa meg fog
tör tén ni.
Az Ön kor mány zat egye dül a Hon véd ut ca te kin te té ben
köz út ke ze lõ.
- A So mogy Me gyei Kor mány hi va tal Ka pos vá ri Já rá si 
Hi va ta lá nak SO/UO/0667/19/2017. szá mú vég zé sé re hi- 
vat koz va ke ze lõi hoz zá já ru lá sát ad ja a Zamár di Szent 
Ist ván ut ca cso mó pont vég le ges for ga lom ba he lye zé sé -
hez.

- egyút tal a ta pasz talt hi bák ki vizs gá lá sát ké ri az il le té ke- 
sek ré szé rõl.

• Út bur ko lat fel újí tás ra vo nat ko zó köz be szer zé si aján la -
tok bí rá la ta 

- a „Zamár di Vá ros Ön kor mány za tá nak út fel újí tá si 
mun kái 2018-ban” tár gyú be ru há zás el vég zé sé vel az 
Útép park Kft.-t ( Szé kes fe hér vár) bíz za meg 
40.281.533,- Ft+27 % áfa dí jért.

4. Zamár di Tour in form Iro da, Kö zös sé gi Ház és Vá ro si 
Könyv tár be szá mo ló ja

- meg tár gyal ta és jó vá hagy ta a Zamár di Tour in form Iro- 
da, Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár be szá mo ló ját.

5. Zamár di vá ros Esély egyen lõ sé gi prog ram 2018-2023 el- 
fo ga dá sa

- meg tár gyal ta Zamár di vá ros te le pü lé si szin tû Esély 
egyen lõ sé gi prog ram ját a 2018-2023-as idõ szak ra vo nat- 
ko zó an, és azt jó vá hagy ja. 

6. TOP 1.1.3 pá lyá zat tal kap cso la tos dön té sek
• Meg bí zá si szer zõ dés a Zamár di Vá ros Ön kor mány za ta
ré szé re ge ne rál-ter ve zé si szol gál ta tás el vég zé sé re a 
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 szá mú, „He lyi pi ac fej -
lesz té se Zamárdiban” cí mû pro jekt meg va ló sí tá sa kap -
csán

- nyer tes aján lat te võ nek a Rip szám és Tár sa Bt-t (Sió fok)
hir de ti ki brut tó 1.905.000 Ft vál la lá si áron.

• Meg bí zá si szer zõ dés a Zamár di Vá ros Ön kor mány za ta
ré szé re mû sza ki el len õri te vé keny ség el vég zé sé re a 
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 szá mú, „He lyi pi ac fej- 



Zamárdi Hírmondó 4.oldal 2018. július

RÖVID HÍREK

lesz té se Zamárdiban” cí mû pro-
 jekt meg va ló sí tá sa kap csán

- nyer tes aján lat te võ nek a Pan non 
Gá dor Mér nö ki Iro da Kft.-t (Hé- 
víz)hir de ti ki brut tó 441.457 Ft. 
vál la lá si áron. 

7. Zamár di táj ház te tõ ja ví tá si mun- 
kái

- meg tár gyal ta a zamár di táj ház te- 
tõ ja ví tá si mun ká i ra be ér ke zett ár -
aján la to kat, és a leg ala cso nyabb 
össze gû aján la tot adó Ba lázs At ti -
la vál lal ko zót bíz za meg a mun ka 
el vég zé sé vel, 977.300,- Ft+áfa 
összeg ben.

8. Zamár di 2056/21/A hrsz.-ú in gat -
lan (volt Si rály ho tel mel let ti te -
rü let) jár da ki ala kí tá sá ra vo nat -
ko zó ké re lem

- meg tár gyal ta Ká dár Re ná ta a 
zamár di 2056/21/A hrsz.-ú in gat -
lan mel lett lé võ jár da ki ala kí tás ra-
vo nat ko zó ké rel mét, és a zú za lék- 
kal tör té nõ ki ala kí tás he lyett a 
Mar gó Ede sé tá nyon lé võ tér bur -
ko lat tal egye zõ bur ko lat tal tör té- 
nõ ki ala kí tást en ge dé lye zi úgy, 
hogy a ké rel me zõk fi ze tik az 
anyag költ sé get, az Ön kor mány zat-
pe dig a mun ka dí jat.

9. Kõ he gyi ki lá tó ba ka me ra 
- en ge dé lye zi, hogy  a ki lá tó ban lé- 
võ tönk re ment ka me ra be szer zé se
az ál ta lá nos tar ta lék ter hé re 
50.000,- Ft ös  szeg ben meg tör tén-
 jen.

Matyikó Zsu zsa

Zamárdi város polgármestereként

Csákovics Gyula

a Corvinus Egyetemen- 

„Fesztiválok társadalmi, gazdasági hatása
és a turizmusfejlesztés”

címû konferencián- turisztikai szakemberek
számára tartott elõadáson osztotta meg a

zamárdi fesztiválokkal kapcsolatos
tapasztalatait.

A második negyedévben egy köszöntöttje
volt a humán bizottságnak:

Orbán Zsigmond

aki májusban ünne-
pelte 90. születés-

napját.
Isten éltesse sokáig
erõben, egészségben!
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Tá jé koz ta tás a be ve ze tés re
ke rült par ko lá si rend szer rõl

Zamár di vá ros ön kor mány za tá -
nak kép vi se lõ-tes tü le te a be ve ze -
tés re ke rült par ko lá si rend szer rõl
szó ló ren de le tet a vis  sza jel zé sek
alap ján mó do sí tot ta, és az elekt -
ro ni kus ven dég köny vet ve ze tõ
szál lás adók kal azo nos ked vez -
ményt kí ván biz to sí ta ni min den, a
vá ros ban ide gen for gal mi adót fi -
ze tõ ven dég ré szé re.

A ked vez mény ak ként ve he tõ
igény be, hogy a Zamár di, Kos -

suth ut ca 16.sz.alat ti Tour in form
Iro dá ban a szál lás adó „Zamár di
kár tyát” vesz igény be, és ez zel a
kár tyá val a ven dé gei a Zamár di
Par ko lá si Kft. ügy fél szol gá la tán
1000,-Ft-os ked vez mé nyes  par -
ko lá si na pi je gyet vá sá rol hat nak.

Rö vi de sen be ve ze tés re ke rül (né -
hány na pon be lül), hogy inter -
netes fe lü le ten a

www.zamardi parko las.hu

hon la pon elekt ro ni kus fi ze tés sel
is le hes sen par ko ló  je gyet vál ta -
ni.

A két he tes üze me lés sel kap cso -
la to san még sze ret nénk meg erõ -
sí te ni, hogy a rend szer el len õr zé -
se a bér le tek és az SMS-ben
meg vál tott par ko lá si je gyek vo -
nat ko zá sá ban vir tu á li san tör té nik,
te hát nincs szük ség sem mi lyen
pa pír ala pú  iga zo lás ra.

Ki zá ró lag a par ko lá si au to ma ták -
nál kész pénz be fi ze té sé vel meg -
vál tott jegy pa pír ala pú, amit a

szél vé dõ mö gé jól lát ha tó an kell
el he lyez ni.

Szin tén a szél vé dõ mö gé kell el -
he lyez ni a moz gás kor lá to zot tak
par ko lá si iga zol vá nyát, mely ter -
mé sze te sen díj men tes par ko lást
biz to sít az ar ra jo go sul tak ré szé -
re.

Zamár di vá ros te rü le tén lak cím -
mel ren del ke zõk és azok köz vet -
len hoz zá tar to zói to vább ra is
éves bér le tet vált hat nak 3.000,-
Ft-ért, míg az üdü lõ tu laj do no sok
és a bal a to nen dré di la ko sok
5.000,-Ft-ért  vált hat nak éves bér -
le tet, ami szin tén nem pa pír ala -
pú.

Min den kér dés sel kap cso lat ban
hét fõ tõl pén te kig 9-16 h kö zött az
ügy fél szol gá la ti iro dá ban vá laszt
kap hat nak: sze mé lye sen a
Zamár di Pe tõ fi u.1.sz.alat ti  iro dá -
ban vagy te le fo non a  84/343-
369-es te le fon szá mon.

Szik lay Ad ri enn

Idén jú ni us 9-10-én zaj lot tak a Nem ze ti Re gat ta
ese mé nyei Sió fo kon, ös  sze sen 51 te le pü lés rész -
vé te lé vel. Zamár di csa pa ta - mi ként az el múlt
évek ben - most is rajt hoz állt a vi tor lás ver se -
nyen, de ott vol tunk a te le pü lé si sát rak közt és a
szín pa don is.
A Ba la to ni Ha jó zá si Zrt. a har ma dik al ka lom mal ren -
dez te meg Sió fo kon a Nem ze ti Re gat tát – Ma gyar or -
szág Te le pü lé se i nek Vi tor lás Fesz ti vál ját. A ha jó ál lo -
más és kör nyé ke tel je sen be né pe sült a hét vé gén. Az
or szág min den szeg le té bõl ér ke zõ csa pa tok ma guk kal
hoz ták a te le pü lé sek gaz da sá gi, tu risz ti kai, köz éle ti
ve ze tõ it, mû vé sze it és per sze né pes szur ko ló tá bo rát.
A vá ros sá vá lá sá nak 50. év for du ló ját idén ün nep lõ
Sió fok olyan te le pü lé se ket lá tott szín vo na la san ven dé -
gül, me lyek több mint 70%-a nem a Ba la ton part já ról
ér ke zett. Tel je sült a szer ve zõk cél ja, hogy a vi tor lás -
spor tot, a Ba la tont és a víz sze re te tét kö ze lebb hoz zák
az or szág más tá ja in élõk szá má ra is.

Gyen gü lõ szél - tö ret len lel ke se dés A zamár di csa pat
is lel ke sen ké szült a vi tor lás ver seny re, me lyen a Ma -
gyar Vi tor lás Szö vet ség szer ve zé sé ben, szom bat reg -

gel vág tak ne ki a tó hul lá ma i nak az el sõ ha jók. A ko -
ráb ban meg tar tott sor so lás sze rint a csa pa tunk a har -
ma dik se lej te zõ ben volt érin tett, így a ko ráb bi fu ta -
mok nál csak szur kol tunk, de vé gül szom bat ko ra dél -
után mi is sor ra ke rül tünk. Egé szen kel le mes szél ben
vág tunk ne ki a gya kor ló kö rök nek a Sió fok kö ze lé ben
ki tû zött, úgy ne ve zett Up and Down pá lyán. En nek a
lé nye ge, hogy a rajt vo nal tól a for du ló bó já kig szem be -
szél ben ha lad a me zõny, az tán pe dig hát szél ben. Az
elõb bi tak ti ka i lag ne héz, il let ve gyor sa sá got igé nyel a
le gény ség ré szé rõl a sok for du ló mi att, utób bi pe dig a
kor má nyos és a vi tor la ke ze lõk szá má ra je lent ki hí vást.

A rajt lö vés nél is jó sze lek fúj do gál tak, tö ké le te sen in -
dí tot tuk a fu ta mot, így már a bó já nál szin te biz tos volt
a to vább ju tás. A se lej te zõ fu ta mok so rán az in du ló hat
ha jó ból négy jut to vább, mi pe dig má so dik he lyen ha -
lad tunk át a cé lon, kön  nye dén vé ve az el sõ aka dályt.
Saj nos a kö vet ke zõ na pon a ne gyed dön tõ már nem si -
ke rült ilyen jól, igaz, nem csak raj tunk mú lott... A fu -
ta mo kat el vi leg egy for ma ha jók kal ren de zik, hisz csak
így fa ir a ver seny. Ez a szom ba ti Elan 310-es vi tor lá -
sok ra igaz is volt, a va sár na pi Bavaria 32-es ha jók ra

NEMZETI REGATTA HARMADSZOR
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ZAMÁRDI EGYRE SZÉPÜL

már ke vés bé. Az újabb pél dá nyok nak pél dá ul csu kó -
dó pro pel le re van - mely ös  sze zá ró dik, ha áll a mo tor
-, míg a ré geb bi ek nek még ha gyo má nyos, ez pe dig kis
szél ben ko moly fék. A sor so lás nál ne künk egy ilyen
ju tott, nem is tud tunk az egy re gyen gü lõ, majd tel je -
sen le ál ló szél ben elég jól ha lad ni, épp le csúsz tunk a
to vább ju tást je len tõ har ma dik hely rõl, pe dig min dent
be le ad tunk.
Vé gül a tel jes szél csend mi att a dön tõ fu ta mo kat már
meg sem tud ták tar ta ni, így a ren de zõk a se lej te zõ és
a ne gyed dön tõ ered mé nyei alap ján
hir det tek vég ered ményt. Ek kor az -
tán plá ne bán tuk a las sabb ha jót,
mert a do bo gós hely is ös  sze jö he -
tett vol na. En nek el le né re jó ver -
seny volt, min den ki ki tett ma gá ért,
jö võ re ta lán sze ren csé seb bek le -
szünk!

A Nem ze ti Re gat ta vég ered mé nye:
I. Ba la ton ke ne se, II. Gyön gyös, III.
Har kány csa pa ta a vi tor lá zás ban. A
szer ve zõk kü lön díj jal ju tal maz ták
Paks vá ro sát, mi vel csu pa hölgy al -
kot ta a vi tor lás csa pa tot. Fü zér te le -
pü lés szin tén kü lön dí jat ka pott, a
leg tá vo labb ról ér ke zõ csa pat a
Holovits Györ gy „Gyú ró” Em lék -
dí jat ve het te át. A kö zel múlt ban el -
hunyt név adó, sok szo ros ma gyar
baj nok vi tor lá zó az I. Nem ze ti Re -

gat ta véd nö ke volt. A Nem ze ti re gat ta fõ dí ját az a te -
le pü lés nyer te, mely a leg több ver seny szám ban - a vi -
tor lá zá son kí vül volt sár kány ha jó és fõ zõ ver seny, szín -
pa di pro duk ci ók és stand- must ra - sze re pelt jól. Eb -
ben a ver sen gés ben idén is Ba ja lett az el sõ, gra tu lá -
lunk!
A zamár di csa pat tag jai: Be re ki Ani kó, Csákovics
Gyu la, Dár dai Pál (va sár nap), Dió sze gi Zol tán, Dö me
Ta más (szom ba ton), Mar gó Györ gy, Mátay Lász ló,
Sö vény Bá lint.

Balaton szíve körforgalmi csomópont és köztéri járda átadása
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2018. jú ni us 25-én tör tént meg a Zamárdit Bal a to -
nen dréd del és az M7- tel ös  sze kö tõ, il let ve el vá lasz tó
kör for gal mi cso mó pont át adá sa, va la mint a Sió fo ki
út köz té ri jár dá já nak át adá sa.
Mind két lé te sít mény sze ren csé sen vis  sza ad ja és tük -
rö zi az em be ri lé lek szép re, har mó ni á ra vá gyá sát, és
az el ké szült mû tár gyak nagy mér ték ben ki is fe je zik,
be mu tat ják en nek meg va ló su lá sát. Kü lön ki kell
emel ni a te le pü lés ne vé nek ha sí tott szik lá kon el he lye -
zett és ez zel a kör nye zet bõl jól ki emel ke dõ meg je le ní -
té sét. 

Sok kör for ga lom ban ol vas ha tat lan a te le pü lés név,
ami nek oka a nö vény zet közt el ve szõ vi rá gok ból be ül -
te tett név. A há rom egy más fe lé ölel ke zõ sti li zált
„szív kar” egy lát ha tat lan te ret ölel ma gá hoz, ami –
kép zet tár sí tás sal – le het há rom lé lek, le het vé del me zõ
kar, mely óv ja a be té rõ ket és a Zamárdit el ha gyó kat,
de óv ja ma gát a te le pü lést is.  Ahogy pol gár mes ter úr

meg fo gal maz ta be szé dé ben: „…sze ret nénk, hogy aki
Zamárdi ba ér ke zik, meg lát va ezt a je let, an nak ki csit
dob ban jon meg erõ seb ben a szí ve, s aki el megy, le -
gyen ki csit szo mo rú, de gon dol jon öröm mel a vis  sza -
té rés re”

A Sió fo ki úton lé võ, hos  szan hú zó dó, szin te me se be -
li jár da pi ros, sár ga koc ka kö vei min den kit ha za ve zet -
nek, aki raj ta köz le ke dik. Itt va ló ban erõ seb ben meg -
dob bant azok nak az át adá son részt ve võk nek a szí ve,
akik most lát ták elõ ször az el ké szült jár da e gyüttest.
Kép ze let ben már a fel fut ta tott, vi rág ba bo rult, ár nyat
adó lu ga so kat lát ták, amin min den Zamárdin át ha la -
dó, aki elõ ször lát ja, el cso dál koz hat. Lu ga sok? Vagy
szé kely ka puk vi rág ba bo rít va? Ki nek, mi tet szik! 
Egy biz tos, ilyen jár dá nak ke vés vá ros ban örül het nek.
A jó íz lés, a hasz nos ság és a lé lek nek szó ló üze net itt
is nyo mon ér he tõ.  

Szani
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ÓVODA HÍREI

Má jus 22-én a nagy cso por to sok hoz el jött a ta ní tó
né ni, hogy meg is mer ked jen le en dõ osz tá lyá val. A
gye re kek öröm mel fo gad ták, és még na gyobb lel -
ke se dés sel lá to gat tak fel õk is az is ko lá ba. Ki pró -
bál ták, mi lyen az is ko la pad ban ül ni, az el sõ sök ta -
ní tó né ni je pe dig el mond ta, hogy mi min dent fog -
nak ta nul ni a su li ban, mi lyen órá ik lesz nek. Az el sõ -
sök meg mu tat ták, hogy már mi lyen ügye sen szá -
mol nak, ol vas nak, az ovi sok kal büsz kén la poz gat -
ták tan köny ve i ket. 

23-án volt a ki hí vás nap ja, ami idén is egy kö zös ze -
nés gim nasz ti ká val in dult, a szü lõk is együtt mo -
zog hat tak gyer me ke ik kel. Tí zó rai után ki sé tál tunk a
sport pá lyá ra, ahol négy fé le sport ág gal is mer ked -
het tek a gye re kek. Ki pró bál hat ták töb bek kö zött a
gol fo zást, kis lab da-do bást és az aka dály fu tást is.
Na gyon él vez ték a fu tó ver senyt, a gyõz te se ket
érem mel ju tal maz tuk. 

25-én tar tot tuk óvo dánk ban a gye rek na pi ren dez -
vényt. Dél elõtt vat ta cu kor vár ta a
gye re ke ket, amit a Rang adó Fo -
ga dó aján lott fel. Ebéd után a
Ber ke nye-kör lep te meg õket egy
ara nyos me sé vel, utá na pe dig ci -
te ra kí sé ret tel éne kel het tek gye -
rek da lo kat. Ezt kö vet ték a kö zös
szü lõ- gye rek já té kok. Ezek tel je -
sí té se után zse tont kap tak, me lyet
a szü lõk fel aján lá sa i nak kö szön -
he tõ en kü lön bö zõ fi nom sá gok ra
vált hat tak be. A fel aján lá so kat ez -
úton kö szön jük.  

Nagy cso por to sa ink bú csúz ta tá sá ra jú ni us 1-jén ke -
rült sor. Dél elõtt bú csú da lo kat éne kel ve, egy más
vál lát fog va vo nul tak vé gig az óvo da épü le té ben.
In te get tek az óvo da dol go zó i nak, a ma ra dós cso -
port tár sak nak, a ked venc já té kok nak, az ud var nak.
A kö zös tor tá zás ter mé sze te sen min den ki nek járt. A
bú csú zó gyer me kek hoz zá tar to zó it dél után vár tuk
sok- sok sze re tet tel a vi rá gok kal fel dí szí tett tor na te -
rem ben. A gye re kek ügye sen sze re pel tek, ver sek -
kel, gye rek da lok kal, tánc cal tar kí tott mû sort ad tak.
A ta risz nyá kat 1-1 ma ra dós ba rát akasz tot ta a nya -
kuk ba. Ilyen kor az egyik sze münk sír, a má sik pe dig
ne vet. Jó lát ni, mi lyen szép nagy ra nõt tek ke ze ink
alatt, ugyan ak kor kön  nyes a bú csú. Si ke rek ben
gaz dag, vi dám is ko lás éve ket kí vá nunk ne kik, és
re mél jük, hogy ovis él mé nye ik re so ká ig fog nak em -
lé kez ni. 

Jú ni us 5-én ki rán dul ni men tünk. Két busz vitt min -
ket a veszp ré mi ál lat kert be, ahol egy cso dás na pot
töl töt tünk el. Nem csak az ál la to kat néz het ték meg

az ovi sok, de az ál lat ker ti ját szó há zat is ki pró bál hat -
ták. Az élmény dús nap után jól esõ fá radt ság gal
utaz tunk vis  sza Zamárdi ba. 

A jó idõ nek és a fel aján lá sok nak há la több ször is el
tud tunk men ni fagy izni a gye re kek nagy örö mé re.
A nagy cso por to sok pre ven ci ós prog ra mon vet tek
részt az is ko lá ban, ahol be szél get tek, fa la toz tak,
gyön gyöz tek. Leg utóbb pe dig a könyv tár ba lá to -
gat tunk el.

A nyá ri idõ szak ban óvo dá ba já ró gye re ke ket vár ja
a me den ce, vizesjátékok, a ho mo ko zó, ud va ri já té -
kok, kre a tív kéz mû ves fog lal ko zá sok, óri ás tram bu -
lin és a szá mos más prog ram. 

Sze me si Er zsé bet és Springsné Petz Il di kó óvo da -
pe da gó gu so kat kö szön töt tük 25 éves ju bi le u muk
al kal má ból. Az el telt évek so rán mind ket ten szív vel-
lé lek kel vé gez ték hi va tá su kat. Az óvo da kö zös sé -
gé nek ne vé ben kí vá nunk ne kik to váb bi, egész ség -
ben, si ke rek ben, gye rek ka caj ban gaz dag mun kát!
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ISKOLAI HÍREK

PILLANATKÉPEK A BALLAGÁSRÓL
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Má jus 28-án a nyol ca di ko sok a Du na ka nyar két gyöngy sze mé be-Esz ter gom ba és Vi seg rád ra- ki rán dul tak.
Jú ni us 1-2-án a ha to di ko sok Ba ja és Ge menc szép sé gé ben gyö nyör köd tek, a 3-4. osz tá lyo sok pe dig Bakony -

bél ne ve ze tes sé ge i vel/ Csil lag da, er dész ház, táj ház/ is mer ked tek. 
4-én az is ko lá ban is meg em lé kez tünk a gyá szos tri a no ni dön tés rõl.
5-én a má so di ko sok Keszt hely re utaz tak, 6-án az ötö di ke sek Heren dre, Zirc re, Bakony bélbe ki rán -

dul tak. A nyol ca di ko sok a paint bal l-pá lyán töl töt tek el egy cso dá la tos dél utánt.
12-13-án a ter mé szet cso dá i val is mer ked het tünk- ás vány vá sárt tar tot tak is ko lánk ban, az al só sok a

kö zös sé gi ház ban a „Bé ka ki rály” c. szín há zi elõ adá son vet tek részt.
14-én dél után a nyol ca di ko sok szép mû sor ral bú csúz tak ta ná ra ik tól.
15-én dél elõtt bal la gá si fõ pró bát tar tot tunk, majd ün ne pi dísz be öl töz tet tük a tor na ter met. 
16-án csen get tek be utol já ra eb ben az is ko lá ban 25 vég zõs di á kunk szá má ra. Na gyon vár tuk már mi

is, hisz ez jel zi a va ká ció kez de tét, de az õ szá muk ra a csen gõ szó a bú csút je len tet te. Szép mû sor -
ral kö szön tek el di ák tár sa ik tól s az is ko lá tól. A bal la gást tan év zá ró kö vet te, ahol ered mé nyes
mun ká já ért sok ta nu lónk ka pott ju tal mat.
8. osz tá lyo sa ink nak sok si kert, ered mé nyes helyt ál lást kí vá nunk az élet ben s az új is ko lá juk ban!

Jún. 23-30 kö zött fo gad juk len gyel test vér te le pü lé sünk 30 ta gú kül dött sé gét. Bu da pes ti ki rán du lás, sport nap,
két disco, stran do lás, go kar to zás, sár kány ha jó zás, do ni csa ta, lovas tanya lá to ga tá sa sze re pel a
prog ram ban. Ez zel vi szo noz ni tud juk azo kat az él mé nye ket, me lye ket di ák ja ink a len gyel or szá gi
tar tóz ko dá suk so rán kap tak. A prog ram az ön kor mány zat tá mo ga tá sá val- me lyet na gyon kö szö -
nünk- és pe da gó gu sa ink ak tív köz re mû kö dé sé vel va ló sul meg. 

*
El ké szült az al só au lá ban BÜSZ KE SÉ GE INK FA LA, ahol a FE KE TE IST VÁN-DÍ JA SA INK lát ha tók. 20 év -
vel ez elõtt Per jési Já nos ala pí tot ta a dí jat. Az el sõt 1999-ben Tóth At ti la kap ta, idén pe dig Gál Lász ló Bul csú
lett dí ja zott, s így fel ke rült két test vé re mel lé. 
A HEBE or szá gos né met nyel vi ta va szi ver se nyé ben re me kel tek di ák ja ink. A há rom for du lós egyé ni ver seny -
ben két ötö di kes fi únk nem ta lált le gyõ zõ re! HOFFMANN AR NOLD az el sõ, SZÖLLÕSI MÁ TÉ a má so dik
lett az or szá gos meg mé ret te tés ben. Szin tén a HEBE „ Spiel und gewinn!” né met nyel vi or szá gos csa pat ver -
seny ben az ötö di kes fiú csa pat/ Gru ber Ádám, Bo kor Bul csú, Hoff mann Ar nold, Szöl lõsi Má té/ és a ha to di ko -
sok /Gamauf Lu ca, Bot lik Re gi na, Orosz Be ne dek/ ötö di kek let tek, az 5. osz tá lyos lá nyok/ Amb rus Eme se,
Bruck er Már ta, Papp Jo han na, Papp Kla u dia/ pe dig a 6. he lyen vé gez tek.

*
Az idei tan év ben is gaz da go dik is ko lánk. A Pol gár mes te ri Hi va tal TOP-pályázaton nyert, így jú li us-au gusz tus
fo lya mán 200 mil li ós ener ge ti kai fel újí tás /nyí lás zá ró- cse re, fû tés kor sze rû sí tés/ lesz is ko lánk ban. Ezen kí vül
a kép vi se lõ-tes tü let jó vol tá ból 2 osz tály tel je sen új bú tor za tot kap.
Na gyon kö szön jük az ön kor mány zat nak, hogy an nak el le né re, hogy már nem a fenn tar tónk, to vább ra „sem
en ge di el a ke zün ket”, ha nem tá mo gat ben nün ket. 
So kat kö szön he tünk amúgy is a Zamár di Ön kor mány zat nak és a kép vi se lõ-tes tü let nek, hisz a múlt ban is
min den tá mo ga tást meg ka pott az is ko la. Az évek so rán a két in téz mény kö zött na gyon jó kap cso lat ala kult
ki. A zamár di is ko la mo der nebb és szebb lett, se gít sé gük kel ta nu ló ink szám ta lan ver seny re el jut hat tak.
Min de nütt gya ra pí tot tuk is ko lánk, te le pü lé sünk jó hí rét. KÖ SZÖN JÜK SZÉ PEN!

/Hirsch Ju dit/
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AKIK RE BÜSZ KÉK VA GYUNK
Ta nul má nyi és sport ver se nyek (kör ze ti 1-3., me gyei és re gi o ná lis 1-10., or szá gos 1-20.) dí ja zott jai:
1.o. Sternóczky Ba lázs (sport),Tóth Kris tóf (sport) 
2.o. Zölei Ale xand ra (sport)
3.o. Bölc sik Ro zi (sport), Tóth Han na (sport)
4.o. Friesz Dor ka (sport), Ki vá gó Fan ni (sport), Nagy Már ton (sport)
5.o. Amb rus Eme se (ta nul má nyi és sport), Bo kor Bul csú (ta nul má nyi), Bruck er Már ta (ta nul-

má nyi), Gru ber Ádám (ta nul má nyi), Hoff mann Ar nold (ta nul má nyi), Hor váth Iza bel la
(sport), Né meth Jana (ta nul má nyi), Papp Jo han na (ta nul má nyi és sport), Papp Kla u dia
(ta nul má nyi és sport), Szentkuti-Kiss Örs (ta nul má nyi), Szöl lõsi Má té (ta nul má nyi és sport),
Ujvári Pat rí cia (ta nul má nyi és sport)

6.o. Bot lik Re gi na (ta nul má nyi), Bölc sik Zol tán (ta nul má nyi), Eiden penz Bi an ka (ta nul má nyi), 
Gamauf Lu ca (ta nul má nyi és sport), Orosz Be ne dek (ta nul má nyi), Sipos Nadin (sport), 
Sza bó Ger gely (sport), Tóth Mar tin (ta nul má nyi)

7.o. Ba kos Be ne dek (sport), Ba logh Han na (ta nul má nyi), Bruck er Pé ter (ta nul má nyi), Együd 
Szemõke (sport), Er dei Csen ge (ta nul má nyi), Fic sor Zsó fia (sport), Guoth Amá lia (ta nul-
má nyi), Ki vá gó Fló ra (sport), Nagy Iván (sport), Pin tér Em ma (ta nul má nyi és sport), Pin tér 
Jáz min (sport), Puty era Pet ra (sport), Sza bó Vi vi en (ta nul má nyi és sport) 

8.o. Ba lázs At ti la (sport), Bok sán Ro land (sport), Bor sos Krisz ti án (ta nul má nyi), Fic sor Nó ra
(sport), Gál Lász ló (ta nul má nyi és sport), Jandó Sza bolcs (ta nul má nyi), Nagy Nadin (ta nul-
má nyi és sport), Sza bó Ben ce (ta nul má nyi), Sza bó Pet ra (ta nul má nyi), Sza bó Ré ka (sport), 
Ta kács Fló ra (ta nul má nyi), Tóth Eve lin (sport), Tóth Pé ter (sport), Var ga Já ró Klá ra (sport)

Fel ké szí tõ ta ná rok: Benkõ Mar git, Galóné Kár pá ti Il di kó, Galó Ti bor, Hirsch Ju dit, Orosz Zol tán, 
Si mon Alice , Pal la gi Pé ter és Lábo di La u ra úszó edzõk, Ko vács Fran cis ka és Fü löp Mi lán 
tánc ta nár ok

5.osztály Herend Porcelángyár

BankettFekete István-díjasok

8.osztály paintball
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Nép tánc: Az Együd Ár pád em lé ké re meg ren de zett So mogy me gyei gyer mek és if jú sá gi nép tánc
fesz ti vá lon az Elõ kép zõ 2. osz tály és a Gá ni ca cso port ezüst fo ko za tot, az Alap fok 2. osz tály és a
Vac kor cso port bronz fo ko za tot ka pott.
Fel ké szí tõ ta nár: Szug fill Zsolt

Tan év zá ró 2018    Ta nul má nyi ered mé nyek
1.o. Ki vá ló: Ba la to ni Hu ba

Ha lász Márk
Horváth-Hajmási Elõd
Király Lilien
Reit er Ta ma ra
Sternóczky Ba lázs
Szán tó Csen ge
Szil vesz ter Ro xá na
Tóth Kris tóf
Ve res Dorián
Vö rös Lora

2.o. Ki tû nõ: Ber ta lan Ba lázs
Eiden penz Lil la
Já ró An na Zorka
Mak láry Fló ra
Pé ter Haj nal
Sárdi Esz ter
Tóth Lar i na

3.o. Ki tû nõ: Bölc sik Ro zi
Iber pak er Bo ró ka
Ju hász Li za Szofi
Ta kács Jáz min

4.o. Ki tû nõ: Bar icza Jo han na
Ber ta lan Pé ter
Gamauf Zsom bor
Mak láry Nó ra
Pé ter Kin csõ
Sza bó Li li 

5.o. Ki tû nõ: Bruck er Már ta
Né meth Jana
Ujvári Pat rí cia

6.o. Ki tû nõ: Bölc sik Zol tán
Eiden penz Bi an ka
Tóth Mar tin

7.o.Ki tû nõ: Ba logh Han na
Er dei Csen ge

8.o. Ki tû nõ: Gál Lász ló
Bor sos Krisz ti án  

Jeles: Iványi Flóra
Nagy Ákos
Nagy Szonja
Németh Zsombor
Tatai Anna

Jeles: Tóth Hanna

Jeles: Horváth Izabella

Jeles: Brucker Péter

Jeles: Nagy Nadin
Szabó Petra
Takács Flóra

Jeles: Botlik Regina
Gamauf Luca
Király Áron 

A Déli Bank díját Szabó Petra 8. osztályos tanuló
kapta.
Fekete István-díjban - melyet 1998-ban Perjési
János alapított - részesült GÁL LÁSZLÓ
BULCSÚ 8. osztályos tanuló az elmúlt évek során
nyújtott kiemelkedõ tanulmányi munkájáért, pél-
damutató magatartásáért és szorgalmáért. 

A Csákovics Gyula polgármester úr által alapí-

tott „Jó tanuló, jó sportoló” díjat FICSOR

NÓRA 8. osztályos tanuló vehette át.

Csikósné Vonnák Zsuzsanna és Germán Orsolya

8. osztályos SZM-szülõk munkáját Tarr Péter

igazgató úr köszönte meg.
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Ficsor Nóra jó tanuló jó sportoló Szabó Petra Déli Bank díja

Június 18-20 között Szombathelyen rendezték a
kis iskolák országos diákolimpiai döntõjét. Lány
atlétacsapatunk fantasztikus versenyzéssel hatal-
mas sikert könyvelhetett el: az ORSZÁG
LEGJOBBJAI lettek, nem találtak legyõzõre.
A csapatban FICSOR NÓRA, FICSOR ZSÓFIA,
PINTÉR EMMA, HORVÁTH IZABELLA,
BÖLCSIK ROZI és TÓTH HANNA szerepelt.

Egyéniben is hirdettek eredményt. FICSOR
NÓRA megkoronázta eddigi sikereit: korcso-
portjában õ lett az ELSÕ, így 2 aranyéremmel
zárta a versenyt.
Lányok, gratulálunk, büszkék vagyunk rátok!

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

július
3-a, 13:00-: vásár
6-a, 16-00-19:00: ingyenes játékpark 

– Jegenye téri strand
8-a, 16:00-19:00: ingyenes játékpark

– Jegenye téri strand
9-e, 9:00-: vásár
13-a, 16:00-19:00: ingyenes játékpark

– Táncsics strand
15-e, 16:00-19:00: ingyenes játékpark 

Táncsics strand
17-e, 13:00-: vásár
20-a, 16:00-19:00: ingyenes játékpark – 

zenepavilon környéke
22-e, 16:00-19:00: ingyenes játékpark –

zenepavilon környéke
26-a, 9:00-: vásár

júl. 27-tõl  aug. 2-áig: 15:30 – 20:00:

nyári zártkörû tánctábor
27-e, 16:00-19:00: nyári ingyenes játékpark – 

Jegenye téri strand
28-a, 20:30-: „Toronyóra”

– Fourtissimo-koncert a kilátónál
29-e, 16:00-19:00: nyári ingyenes játékpark – 

Jegenye téri strand
30-a, 9:00-: vásár
aug. 3-a, 13:00-: vásár
aug. 3-a, 16:00-19:00: nyári ingyenes játékpark–

zenepavilon környéke

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát a
fenti jelzésük nem feltétlen bizonyosság! A vásárok
nem mindig a nagyteremben zajlanak, helyszín lehet
a Közösségi Ház terasza is!

A nyári ingyenes játékpark rossz idõben aznapra
elmaradó program.
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Be szá mo lók, hí rek

Jú ni us ban egy nagy sze rû ki ál lí tás volt két hé tig lát ha tó a
Kö zös sé gi Ház ban. Amb rus Edit ré gé sze ti raj zo ló és fes tõ -
mû vész hoz ta el al ko tá sa it. A mû vész nõ re ért he tõ en
ihletõ leg ha tott avar ele ink cso da szép kul tú rá ja, a mo tí -
vum kin csek fel-fel buk kan nak, sõt át hat ják mû ve it.

Le zaj lot tak a vá ro si ki mit tud-on sze re pelt gyer -
me kek ju ta lom ki rán du lá sai. Keszt hely re vit tem el õket a
já ték mú ze um ba, a ma gyar tör té nel mi sze mé lyi sé gek pa -
nop ti ku má ba, a kár pát-me den cei ba ba mú ze um ba és a
Fes te tics Im re Ál lat park ba. Ara nyo sak vol tak, ahogy a
kis busz ban évõd tek egy más sal a ki csik és a fel sõ sök.
Mind nyá juk nak el mond tam, hogy a ki rán du lás ban nem -
csak azért ré sze sül tek, mert ver set mond tak, ze nél tek
vagy me sél tek, ha nem azért is, mert ki áll tak, vál lal ták a
sze rep lést, és meg aján dé koz ták ön ma guk kal a kö zön sé -
get, így épít ve a he lyi kö zös sé get. Kö szö nöm Domján
Zol tán nak kész sé ges mun ká ját, õ mint so fõr min dig elõ -
se gí ti a jó han gu la tot!

A Nem ze ti Ös  sze tar to zás Nap ján, Tri a non em lék -
nap ján tán még so ha ilyen so kan nem vol tunk együtt a
Sza bad ság té ri em lék mû nél! És ami kü lön fel eme lõ ér -
zés, hogy sok volt köz tünk a di ák! Az ös  sze tar to zást je -
len lét ük kel ki nyil vá ní tók cse lek võ leg is részt vet tek a
meg em lé ke zés ben: ki-ki egy- e gy ka vics ra fel ír hat ta a
szá má ra em lé ke ze tes vagy ked ves ha tá ron tú li te le pü lés
ne vét, és el he lyez te a Ma gyar fáj da lom-szo bor elõt ti, a
tör té nel mi Ma gyar or szá got ki raj zo ló ágyás ba a vér pi ros
vi rá gok kö zé.

Egész sze zon ban lát ha tó a táj ház idõ sza ki ki ál lí -
tá sa ként a Hír mon dó fo tó ar chí vu má ból vá lo ga tott fény -
ké pek gar ma dá ja. 10 éve vá ros Zamár di, 10 év ese mé -

nye i bõl vá lo gat tuk a ki ál lí tás anya gát. Az ün ne pé lyes
meg nyi tó stíl sze rû en 10-én tör tént. A Zamár di Nõi Kar a
szo ká sos ma gas szín vo na lú ének lés sel tisz tel te meg a
ren dez vényt. Tré fás-de rûs kvíz-kér dé sek is el hang zot tak,
ame lyek ar ra ke res ték a vá laszt, men  nyi re em lék szünk e
tíz esz ten dõ sod ró ese mé nyei kö ze pet te a rész le tek re-
Pél dá nak az egyik kér dés: a vá ros há za fel újí tá sa elõtt mi
volt ta lál ha tó a fõ be já rat mel lett? A ki ál lí tás egész nyá -
ron meg te kint he tõ, ajánl juk min den zamár di pol gár fi -
gyel mé be, hi szen ele ve ren ge teg is me rõs ar cot le het lát -
ni, ki csi két, na gyo két, di á ko két, fel nõt te két, fo cis tá két,
dísz pol gár okét, stb.

Éven te tér ze nét tar tunk a vá ros há za elõtt a Ma -
gyar Sza bad ság Nap ja al kal má ból. Idén iga zi öröm ze nét
ad tak elõ a Föld vá ri Fú vós ze ne kar tag jai. Hogy mit is je -
len tett a szov jet szel lem tõl va ló dek la rált sza ba du lás, eh -
hez csak egy ada lék: a szov jet tár gya ló fél fel ve tet te,
hogy ha az itt ha gyott la kó te le pe kért, rep te re kért, ra ké -
ta si ló kért nem aka runk fi zet ni, „ér té kük nek” meg fe le lõ -
en ad juk át he lyet tük a Ti szán túlt…

Szent Iván-éji idõ uta zá sunk egy sza már kõi kon -
cert ben tes te sült meg. A Kecs kés Együt tes 3-4 ezer év ze -
né jét és sok ezer ki lo mé ter nyi te ret, egész Eu rá zsi át ké -
pes meg idéz ni ze né jé vel. Né hány pél da: el hang zott a
„Meg rak ják a tü zet” kez de tû nép dal és kurd vál to za ta.

Sumír dal la mok, egy egé szen meg döb ben tõ hu szi ta in -
du ló, ke ren gõ der vi sek tánc dal la ma, és so rol hat nánk
mû so ruk iz gal mas, ér de kes szá ma it! E csen des, kis sé hû -
vös es te nagy sze rû prog ram ban ré sze sül tek a zamár diak
és az itt nya ra lók! Az elõ adás után a szo ká sos de rûs tûz -
ug rás zaj lott le. Nem kel lett so kat buz dí ta ni rá a lány ká -
kat, as  szo nyo kat! Rá kö vet ke zõ nap az együt tes a temp -
lom ban adott kon cer tet Szent Lász ló ki rály ra em lé kez ve
és az õ tisz te le té re, hi szen jú ni us 27-e volt nagy ki rá lyunk
ün nep nap ja.

Egy hely tör té ne ti fel hí vást ten nék: élt
Zamárdiban egy fi a tal em ber, ki hõ si ha lált halt a má so -
dik vi lág há bo rú ban Ri ma szom bat kör nyé kén: Cse hi Mi -
hály. Aki tud ró la tör té ne tet vagy fény ké pe van ró la, le -
gyen szí ves, ke res sen meg!

Bár au gusz tus ban lesz a Ba la to ni Ját szadalom s
ben ne a szív al ko tás, azért nem árt, ha már most kö zöl jük
a ren dez vény prog ram ját. Még tör tén het ben ne né mi
vál to zás, de majd nem 100 %-os ké szült sé get je lent he -
tünk ki. Kü lö nö sen a Ba la ton Hét pró ba-ver seny mi att
tart juk fon tos nak már most a hír ve rést, hogy mi nél több
zamár di di ák is részt ve gyen a ver seny ben!

Ambrus Edit idõtálló mûvészetének alapja a múlt, mint
gyökérzet élteti a jelen világot. 

Trianoni virágágyás június 4

Amikor az épített tér életre kel 
Magyar Szabadság Napi Térzene

Fotó: Döme Tamás

Fotó: Döme Tamás
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BA LA TO NI JÁTSZADALOM – 2018
Hely szín: Kos suth ut ca vé gi ren dez vény tér

Au gusz tus 9-e, csü tör tök:

Ha gyo má nyok nap ja

15:30-20:30: Já té kos tu do mány – fur fan gos csu da vi -
lág. In te rak tív já ték park*
16:00-: Má tyás ki rály bo lon dos bo lond ja – a MASZK
Báb szín ház elõ adá sa*
17:00-: Bo ros tyán kõ Ha gyo mány õr zõ Nem zet ség és
Egye sü let kö zép ko ri ha di tor na-be mu ta tó ja**
18:00-: Be tyár pa rá dé – a Garag ulya Gó lya lá bas
Kom pá nia vá sá ri ko mé di á ja*
19:30-: Tánc ház – Mu zsi kál a Dió Ban da, fel lép a
Pá va-gyõz tes és dön tõs Ha rasz ti Jul csi és Mar csi va -
la mint báty juk, Ha rasz ti Jó zsef

Au gusz tus 10-e, pén tek:

Ver se nyek nap ja

10:00-13:00: Hét pró ba-ver seny a Ba la ton If jú Baj no -
ka cí mért.** Ver seny szá mai: úszás, áll va eve zés, táv -
spric ce lés, „dár da szi go nyos” cél zó verse ny, hal fa jok
fel is me ré se, cso mó kö té si mó dok, a Ba la ton ér de kes -
sé gei (8-10 mon da tos is mer te té sek) 10-12 és a 13-15
éves gye re kek ku pa ver se nye. Ne ve zés a ver seny elõtt a
hely szí nen. Fi úk, lá nyok együtt in dul nak. Edzés, fel ké -
szü lés nem szük sé ges!

15:30-20:30: Já té kos tu do mány – fur fan gos csu da vi -
lág. In te rak tív já ték park*
15:00-17:00: Sakksz i multán- versenyek Je szensz ky
Jó zsef sakk mes ter rel*
16:00-17:00: Ba la ton szí ve! Szív al ko tás kéz fo gás sal a
víz ben (csak ab ban az eset ben, ha szom bat ra el rom lik
az idõ).
17:00-21:00: Gör desz ka-be mu ta tók**
18:00-19:00: Ta lál ko zás, be szél ge tés egy hí res sze -
mél  lyel*
20:00-21:00: ATARU TAIKO ja pán dob ze ne kon cert*

Au gusz tus 11-e, szom bat

A Ba la ton Szí vé nek nap ja

15:00-20:00: Hó ri hor gas Hujákolók né pi já ték park ja
kör hin tá val*
15:00-16:00: Gó lya lá bas ki ki ál tók hir de tik a Ba la ton
szí ve-ak ci ót a par ton* (esõs idõ ben a Kö zös sé gi Ház-i
prog ra mo kat)
16:00-: Zamár di a Ba la ton Szí ve: Szív al ko tás kéz fo -
gás sal a víz ben (fõ idõ pont!) Idén a Szív a gyer me ket
vá ró há zas pár okért do bog! Hely szín: a szörf köl csön -
zõ nél, a Ba la ton Szí ve-szo bor kö ze lé ben
17:00-: Sár kány ár mány – Hó ri hor gas Hujákolók gó -
lya lá bas elõ adá sa*
18:00-: Vi lág Leg ügyet le nebb (de Leg vic ce sebb) Bû -
vé sze - Szép Ben ce elõ adá sa*
20:30-: Colom bre Band-kon cert*

Au gusz tus 12-e, va sár nap

Csa lá dok nap ja

15:00-20:00: Gyer kõc prog ram (né pi ügyes sé gi já té -
kok, asz ta li lo gi kai já té kok, kézmûveskedés)*
16:00-: Kris tóf az óri ás – a Ma gyar Nép me se szín ház
elõ adá sa *
17:00-: Ra ga do zó ma dár-be mu ta tó és röp te tés*
18:00-: Hany Is tók – a Kajár pé ci Vízirevü vá sá ri ko -
mé di á ja
19:00: A pe rec ko ro na be mu ta tá sa, a ját szadalom zá -
rá sa* 
20:00-: BRASSDANCE ze ne kar: La tin show -kon -
cert*
A négy nap so rán áru sok, kéz mû ve sek a ren dez vény
hely szí nén.
Jel ma gya rá zat: 
* Esõs idõ já rás ese tén hely szín a Kö zös sé gi Ház (Hon -
véd u.6.)
** Esõs idõ já rás ese tén a prog ram el ma rad, vagy ké -
sõb bi idõ pont ban zaj lik.

„Má tyás ki rály- em lék év 2018”
Hu nya di Má tyás szü le té sé nek 575. és ki rál  lyá vá lasz tá sá nak 560. év for du ló ja al kal má ból a Vá ro si Könyv tár

ren dez vé nyei:



Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2018. július

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

I..A 3. és a 4. osz tály ve tél ke dõ je Tatay Sán dor: Ki ni -
zsi Pál cí mû re gé nyé nek fel dol go zá sa.

1. he lye zett csa pat: (3.o.)
Ju hász Li za
Papp Krisztofer
Ba log Za lán
Ri gó Ri chárd

2.he lye zett csa pat:(3.o.)
Iber pak er Bo ró ka
Volen sz ki Dalma
Tóth Ádám
Ko vács Oli vér

3. he lye zett csa pat(4.o.)
Mak láry Nó ra
Friesz Dor ka
Pé ter Kin csõ
Hor váth Vir gi nia

II. Fo gal ma zás író pá lyá zat:
1. Orosz Be ne dek (6.o.) :
Má tyás ki rály ud va rá ban jár tam

2. Gál Lász ló Bul csú (8.o.) :
Má tyás ki rály a ma gyar iro da lom ban

3. Ba logh Han na ( 7.o.):
Má tyás ki rály ap ród ja vol tam

4. Var ga And rás: (5.o.):
Má tyás ki rály vi té ze vol tam

5. Er dei Csen ge Kin csõ (7.o.):
Má tyás ki rály ud va rá ban jár tam

6. Ács Ta más Le ven te (5.o.).
Má tyás ki rály ka to ná ja vol tam

III. Dí szes kez dõ be tû vel (ini ci á lé ) ké szí tett ki rá lyi 
ok le ve lek : 6. osz tály ta nu lói

IV. Pe csét le nyo ma tok agyag ból, mint a kö zép ko ri ok-
le ve lek leg fon to sabb hi te le sí tõ je: 5. osz tály ta nu lói

V. Re ne szánsz höl gyek – szí nes, pom pás nõi öl tö ze -
tek a kö zép kor ban – agyag ból : 7. osz tály ta nu lói

VI. Ki ni zsi Pál har ci paj zsá nak meg ter ve zé se – rajz : 
3. és a 4. osz tály ta nu lói

Az al ko tá sok ból ki ál lí tást ren dez tünk a könyv tár ban.

Kö szö net a gye re kek nek az el ké szí tett pá lya mun ká -
kért, Bod ro gi Éva rajz és vi zu á lis kul tú ra ta nár nak,
Benkõ Mar git ta nár nak a szak mai se gít sé gért.

VÁL TO ZÁS A ZAMÁRDI LA KO SOK RÉ SZÉ RE REN DEL KE ZÉS RE ÁL LÓ
KED VEZ MÉ NYES FESZ TI VÁL BÉR LE TEK IGÉNY LÉ SÉ VEL KAP CSO LAT BAN!

2018. év ben az aláb bi ak ról tá jé koz tat juk a ked ves zamár di la kos sá got a ked vez mé nyes bér le tek ér té -
ke sí té sé ben tör tént leg fon to sabb vál to zá sok ról a STRAND FESZ TI VÁL ese té ben:
· ked vez mé nyes bér le tek szá ma 200 da rab
· ára 2018-ban: 14.950 Ft
· je lent ke zés sze mé lye sen a Tour in form Iro dá ban nyit va tar tá si idõ ben sze mély iga zol vány, lak -

cím kár tya fel mu ta tá sá val, egy ben szü le té si hely és idõ rög zí té se mel lett.
· a bér le tet csak zamár di lak cím mel ren del ke zõ sze mély igé nyel he ti és hasz nál hat ja fel a ren -

dez vény ide jén.
· a fel irat ko zás: 2018. jú li us 15-au gusz tus 20.
· fi zet ni a hely szí nen, a fesz ti vál be já ra tá nál le het a szak mai jegy pénz tá rak ban (fon tos, hogy

nem a pénz tár ban, ha nem a szak mai je gyek nél!) kész pénz zel bank kár tyá val, te hát a fel irat -
ko zás kor nem kell fi zet ni 

· a kar sza la got an nak ad ják ki, aki iga zol ja ma gát (sze mély iga zol vány, lak cím kár tya)
· Meg ha tal ma zás sal nem le het a kar sza la got át ven ni.
· a kar sza la got a hely szí nen a tu laj do no sa ke zé re fel he lye zik, azt nem vi he ti el ma gá val, hogy

ké sõbb fel te szi
· egy szer re akár több je gyet is ki le het fi zet ni, (pl. csa lád ese tén egy kár tyá val töb bet, vagy ha -

ve ri tár sa ság) de a fi ze tés után a je gyet csak a név sze rin ti tu laj do no sa kap hat ja meg

Új köny vek Zamárdiról

10 éves Zamár di vá ro si rang ja : KIS VÁ ROS NAGY SZÍV VEL (10 ÉV KÉ PEK BEN 2008-2018)
( szer kesz tet te: Matyikó Zsu zsan na) Ára: 1.500 Ft.
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El ké szült a Ma ma cso dás süti je re cept gyûj te mény, amely ben zamár di fi nom sá gok re cept jei ta lál ha -
tók.(szer kesz tet te: Makláry-Góber And rea). A ki ad vány in gye nes, el ér he tõ a Tour in form Iro dá ban.

Ren dez vé nyek jú li us ban:
• jú li us 6. 16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját szó -

ház  Hely szín: Je ge nye tér
• jú li us 8. 16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját szó -

ház  Hely szín: Je ge nye tér
• jú li us 8. 17:00  Lur kók vi tor lá ra! – in gye nes gyer -

mek vi tor láz ta tás Hely szín: Bács kai u., ki kö tõ
• jú li us 13.   16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját- 

szó ház  Hely szín: Tán csics u., part
• jú li us 14. Or go na kon cert: El la Ist ván

Hely szín: Plé bá nia temp lom
• jú li us 15. 16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját szó -

ház  Hely szín: Tán csics u., part
• jú li us 17.  Or go na kon cert: Sza mo si Sza bolcs km. 

Má tyás Ti bor és Soly mosi Pé ter (trom bi ta)
Klassz a par ton! Hely szín: Plé bá nia temp lom

• jú li us 19-22. VI. Rosé Fesz ti vál
Hely szín: Ren dez vény tér  

Hely szín: Kos suth u. vé ge, Ren dez vény tér
Min den nap 16.00 órá tól ki ra ko dó ter me lõi és kéz mû ves vá -
sár, ne ves vil lá nyi és ba la to ni bo rok.

jú li us 19. csü tör tök
18.00 Fel vo nu lás a Pol gár mes te ri Hi va tal tól a Richter 
Fló ri án Cir kusz lo va sa i val,
majoret tekkel, lovaskoc sikkal, fú vós ze ne kar ral. Fel vo nul
a vil lá nyi bor rend.
18.20 Meg nyi tó; be szé det mondanak  Zamár di és Vil lány
vá ros pol gár mes te rei. 
18.40 be mu tat ko zik Zamár di, nép tán co sok: Su lyom nép -
tánc e gyüttes és a Ti lin kó ze ne kar
19.00  PETRUSKA
20.30 Szik ra La ci stand-up com e dy-bor totó 
21.00 -23.00 ILLFON GT

jú li us 20. pén tek
18.00 Stand-up com e dy- Szik ra Lász ló
18.30 WATCH ME

20.00 Stand-up comedy-Szikra Lász ló
20.30  PÉLY BAR NA
21.30-23.00 NEM CSAK BERRY

jú li us 21. szom bat
18.00 Stand-up com e dy Szik ra Lász ló
18.30 PONTIAC
19.30 DALLOS BO GI
20.00 Stand-up com e dy Szik ra Lász ló
21.30-23.00 ÉLI ÁS GYU LA JR. ÉS ZE NE KA RA

jú li us 22. va sár nap
18.00 Szik ra Lász ló stand-up com e dy, bor to tó
18.30 THE FREAKEND
19.30 GETBACK
20.00 Szik ra Lász ló stand-up com e dy, tûz zsong lõr show
21.30-23.00  CRY FREE

• jú li us 20. 16:00-19:00  Ingyenes ani má ció, ját szó -
ház  Hely szín: Bács kai u. ját szó tér

• jú li us 21. Or go na kon cert: Fas sang Lász ló és 
Rohmann Ditta (csel lo) Hely szín: Plé bá nia temp- 
lom

• jú li us 22. 16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját szó -
ház  Hely szín: Bács kai u. ját szó tér

• jú li us 27. 16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját szó- 
ház  Hely szín: Je ge nye tér

• jú li us 29. 16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját szó -
ház  Hely szín: Je ge nye tér

• jú li us 29. 20:30 Ki lá tói „to rony óra” kon cert – 
Four tis si mo kon cert. Hely szín: ki lá tó 

• au gusz tus 2-5. Gasztro és Utcza Fesz ti vál    
Hely szín: Ren dez vény tér
Au gusz tus 2. csü tör tök
16:00 Ka pu nyi tás
18:00 - 20:00 - Gasztro elõ adá sok, work shop,fõzõshow 
20:00  - 21:00 – Ut ca ze ne
21:00 - 23:00 - Thomx
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Au gusz tus 3. pén tek
12:00 Ka pu nyi tás
17:00 - 18:00 Ut ca ze ne
18:00 - 19:00  Utcazene
19:00 - 20:30 Thomx
20:30 - 21:15 Zol tán Eri ka kon cert
21:15 - 21:30 Thomx
21:30 - 22:15 Groove house kon cert
22:15 - 00:00 Thomx

Au gusz tus 4. szom bat
12:00 Ka pu nyi tás
13:00 - 16:00 Gye rek prog ra mok
15:00 - 16:00 Gye rek szín ház
18:00 - 19:00 Ut ca ze ne
19:00 - 20:00 Ut ca ze ne
20:00 - 21:30 DJ Tég la
21:30 - 22:30 Kozmix kon cert
22:30 - 00:00 Dj Dominique

Au gusz tus 5. va sár nap
12:00 Ka pu nyi tás
14:00 - 17:00 Sport prog ra mok
15:00 -16:00  Gye rek szín ház
17:00 - 18:00 Ut ca ze ne
18:00 - 19:00 Ut ca ze ne
19:00 - 22:00 Thomx
22:00 - Zá rás

Min den nap: street food au tók, kéz mû ves sö rök, ba la to ni bo -
rok, gye rek prog ra mok, ut ca ze né szek, retro fel lé põk.

- au gusz tus 3. 16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját- 
szó ház  Hely szín: Bács kai u. ját szó tér

- au gusz tus 5. 16:00-19:00 Ingyenes ani má ció, ját- 
szó ház  Hely szín: Bács kai u. ját szó tér

Aján dék tár gyak vá sá rol ha tók iro dánk ban:
- Zamár di tör té ne te ké pek ben 2.000 Ft  
- Kis vá ros nagy szív vel (2008-2018 ) 1.500 Ft
- Zamár di an to ló gia: 2.000 Ft
- Or go na CD-k: 2.000 Ft
- gal lé ros pó lók Zamár di logó val, kulcs tar tó, 

hûtõmágnes (fa, mû anyag), bög rék, es er nyõ,
ba se ball sap ka

Szí nes és fe ke te-fe hér fény má so lás, nyom ta tás, scan nelés:
25 Ft/ol dal

La mi ná lás A/4 és A/3 mé ret ben: 30 Ft / ol dal

Szi get, Strand fesz ti vál, B my lake fesz ti vál jegy áru sí tás 
Iro dánk ban le he tõ ség van a fesz ti vá lok ra na pi je gyet, bér le -
te ket vá sá rol ni. 
Fi zet ni: bank kár tyá val, kész pénz zel, SZÉP kár tyá val, utal -
vá nyok kal is le het sé ges. 
(Jegy árak ról, fi ze té si le he tõ sé gek rõl, prog ra mok ról rész le -
te ket az adott ren dez vény hon lap ján ta lál nak.)

Hor gász jegy (te rü le ti jegy) ér té ke sí tés az or szág egész te -
rü le té re ér vé nyes je gyek kel!
A vá sár lás hoz ál la mi hor gász jegy szük sé ges!

Hû sé ges ven dég
Aján dé koz zuk meg ok le vél lel, vi rág cso kor ral és egy kis
aján dék cso mag gal idén is Zamár di hû sé ges ven dé ge it! Vár -
juk azon ked ves szál lás adók je lent ke zé sét, akik nek ven dé -
gei 5, 10, 15, 20, 25… vagy még ré gebb óta hû sé ge sen visz -
 sza tér nek vá ro sunk ba. Az aján ló lap a Tour in form Iro dá ban
át ve he tõ.

Zamár di kár tya
Szál lás adók fi gyel mé be ajánl juk a ven dé gek nek ked vez mé -
nye ket nyúj tó Zamár di kár tyát és a hoz zá tar to zó el fo ga dó -
hely lis tát. 
A fi ze tõ par ko lás be ve ze té sé vel a Zamár di kár tya tu laj do -
no sa 500 Ft ked vez mény re jo go sult an nak fel mu ta tá sá val
na pi par ko ló jegy vá sár lá sa ese tén. A Tour in form Iro dá ban
át vé te li elis mer vény alá írá sá val nyit va tar tá si idõ ben át ve -
he tõ. A kár tyát a szál lás adó nak kell igé nyel nie.

Nyit vatartá sunk:
Jú li us ban hét fõ tõl szom ba tig: 9:00-18:00; va sár nap: 9:00-
17:00 órá ig ál lunk ked ves Ügy fe le ink ren del ke zé sé re.

El ér he tõ sé ge ink:
8621 Zamár di, Kos suth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web:www.zamardi.hu

A Ko ro na vá ro sok Ta lál ko zó ján, Visk vá ro sá ban

A Zamár di Nõi Kar, a Viski Zöld Fa lu si Tu riz mus Szö vet sé ge és
a viski vá ro si ön kor mány zat meg hí vá sá ra ér ke zett jú ni us 21-én
a kár pát al jai Visk vá ro sá ba. Visken jú ni us 21-24-e kö zött tar tot -
ták meg az új ra ha gyo má nyos sá vá ló Ko ro na vá ro sok (Hos  szú -
me zõ, Visk, Mára marossziget, Técsõ és Huszt) ta lál ko zó ját. 
A több na pos ün nep ség re az egész Kár pát-me den cé bõl ér kez tek
ven dé gek. A ren dez vény so ro zat csü tör tö kön a részt ve võk fo ga -
dá sá val kez dõ dött. Ezen a na pon, haj nal ban in dult a negy ven -
hét fõs busz Zamárdiból is, és az es ti órák ban ér kez tünk meg a
viski szál lás he lyek re. Út köz ben, át ha lad va a ne ve ze tes vá ro so -
kon, mint pél dá ul Tarpán (ahon nan Esze Ta más is szár ma zik, és
aki a  elõ ké szí tõ ti sza há ti fel ke lés ve zér alak ja volt), pár gon do -
lat tal meg em lé kez tünk a tör té nel mi ese mé nyek rõl. A

A Zamárdi Nõi Kar hírei 
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Beregvidé ki Mú ze um sem ma rad ha tott ki a lá to ga tá sunk ból,
ahol a kõ esz kö zök tõl nap ja in kig szám ta lan ér té kes tár gyat lát -
hat tunk. A tár lat ve ze tés so rán Kár pát al ja, Be reg szász és an nak
la kói sok szor tra gi kus vi szon tag sá ga it is mer het tük meg az el sõ
és má so dik vi lág há bo rú kö vet kez mé nyei mi att. A mú ze um tör -
té ne té rõl és a ki ál lí tott tár gyak ról, a ne ves kár pát al jai szü le té sû
sze mé lyek rõl szám ta lan ér de kes dol got ol vas ha tunk.
Az ér ke zés nap ján, még csü tör tök es te el lá to gat tunk a viski ál -
ta lá nos is ko lá ba, ahol a nép mû vé sze ti tá bor ban részt ve võ gye -
re kek zá ró tánc há zi mu lat sá gá ban ve het tünk részt. A gye re kek -
nek a kár pát al jai Tor kos Ban da mu zsi kált, mert itt élõ ze né nél
alább nem ad ják a tel jes él ményt, ki kap cso ló dást nyúj tó nép ze -
nei ne ve lést. De nem csak a ze nei kí sé ret ben ta pasz tal tuk meg
a gye re kek re tör té nõ gon dos oda fi gye lést. A bu da pes ti és mis -
kol ci tánc ok ta tók fá rad ha tat la nul is mé tel ték a lé pés so ro za to -
kat, s a gye re kek lel ke se dé se és tud ni aka rá sa iga zol ta mun ká -
ju kat. Uta zá sunk so rán több je len tõ ség gel bí ró ta lál ko zás ban is
ré szünk volt. Az egyik ilyen ta lál ko zás a Zamárdi ba két szer is
el lá to ga tó Ha za já rók csa pa tá val tör tént. Ke nye res Osz kár és Ja -
kab Sán dor ép pen Visken for ga tott, így nagy sze rû al ka lom kí -
nál ko zott egy ba rá ti be szél ge tés re Tóth né Ildikóék tár sa sá gá -
ban a ne ve ze tes Fa pu ma ven dég lõ ben. 
Pén te ken a Ve rec kei-há gó em lék mû höz (Molt Pé ter be reg szá -
szi szob rász mû vész al ko tá sa) lá to gat tunk el Öt vös Sán dor ta nár
úr ve ze té sé vel, majd el he lyez tük az em lé ke zés ko szo rú ját. 
Ter mé sze te sen fel hang zott a Him nusz is, és egy al ka lom hoz il lõ
dal. Mun kács vá ra volt az a kö vet ke zõ hely szín, amit nem volt
sza bad ki hagy ni az úti terv bõl. A vár lá to ga tott sá ga szin te ál lan -
dó. Az itt ta lál ha tó szob rok, Zrí nyi Ilo na és fia, Rá kó czi Fe renc
és a Pe tõ fi-szob rok ta lap za tá hoz meg ha tot tan he lyez tük el az
em lé ke zés ko szo rú it. Es te a Kár pát al jai Me gyei Ma gyar Drá mai
Szín ház (ré geb ben: Il  lyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház) mu -
tat ta be a táj ház sza bad té ri szín pa dán Mó ricz Zsig mond: Nem él -
he tek mu zsi ka szó nél kül meg ze né sí tett szín da rab ját. Sze ren -
csénk re a fel hõk a be fe je zõ je le ne tig vis  sza tar tot ták ma gu kat,
de pár pil la nat múl va zá por esõ mos ta vé gig a hir te len üres sé
vált né zõ té ri pa do kat. A buj ká ló idõ já rás vál to zá sa vé gig kí sér te
a szom ba ti na pun kat is.
23-án, szom ba ton dél elõtt, mi vel az éj sza kai esõ ala po san fel áz -
tat ta a föl det, csak Huszt vá ro sá nak ut cá i ról és te re i rõl néz het -
tük meg a vár rom ja it. Vis  sza in dul va a busz nál vá ra ko zók, em -
lé kez ve Köl csey Fe renc re, el mond ták kö zö sen a köl tõ Huszt cí -
mû ver sét. A huszti pi ac gaz dag sá ga ámu lat ra kész te tett ben -
nün ket. A ren ge teg, há zi ker tek bõl szár ma zó friss zöld ség, gyü -
mölcs, er dei gom ba csá bí tó an ha tott ránk, de a nagy tá vol ság
mi att le he tet len lett vol na na gyobb té tel ben vá sá rol ni be lõ lük.
Ezen a na pon pár óra sza bad idõ el töl té se után ké szü lõd tünk a
fel lé pés re. A be ének lés so rán az a ne ve ze tes Pál La jos fi gyel te a
szín pa di el he lyez ke dé sün ket, aki egész éle tét ar ra szen tel te,
hogy a fi a ta lok nak át ad ja a nép ze nei, a nép tánc és a nép dal -
ének lés ha gyo má nyát. Fi át, Pál Ist vánt (Sza lon nát), aki ban dá -
já val együtt a Fel szál lott a pá va és más ne ves ese mé nyek mu zsi -

ku sa ként Zamárdi ba is el lá to ga tott már, is me rõs ként üd vö zöl -
tük. Ist ván hoz ked ves, meg nye rõ sze mé lyi sé ge ép pen an  nyi ra
hoz zá tar to zik, mint a he ge dû je, a hoz zá szó ló kat nem hagy ja vá -
lasz nél kül. Édes ap ja, La jos bá’ a szín pa don pró bá ló ének ka -
runk hang erõ be ál lí tá sá ban is se géd ke zett. Pró bán kat meg hall -
gat va el is me ré sét fe jez te ki. A ko ra es ti fel lé pé se ket már né pes
kö zön ség fo gad ta a né zõ té ren. A részt ve võk, ös  sze sen 14 cso -
port, ös  sze té tel ében tánc cso port ok, mu zsi kus együt te sek, nép -
dal éne ke sek fe lejt he tet len él ményt ad tak.
A fel lé põk kö zött a Ma gyar Ál la mi Né pi Együt tes, a Re ze da, a
Dudárik nép dal kö rök, a Mus tár mag óvo da, a Csül lõ tánc együt -
tes, a Han gi csá ló Ének együt tes, a Borza vári ze ne kar, a Ti sza
Tánc együt tes, a Csül lõ, a Ne fe lejcs, a Kin csõ nép dal-cso por tok,
a püspökhat vani Né pi Együt tes és a Zamár di Nõi Kar lép tek fel.
Kó ru sun kat Czibere Gré ti kí sér te zon go rán. Mû so runk ban So -
mo gyi bok ré ta (Azt gon dol tad, Há rom ké ve ken de rem van,
Csip ke bok rot vá gat tam), Ko dály Zol tán: Gerge lyjárás, Ba lázs
Ár pád: Bo dza vi rág sze re pel tek nagy si ker rel.
A vál to za tos és szí nes mû sort a Fel szál lott a pá va 2017-es gyõz -
te sei és kár pát al jai részt ve või ko ro náz ták meg. A Pá va Gá la
cím mel be je len tett rész ben a Tor kos ze ne kar kí sé re té ben Ta kács
Dó ra, Pá va Ist ván, Ko vács Dá ni el, majd Pál Ist ván Sza lon na és
Ban dá ja, a Pen dely Ének együt tes és a Ka lo ta sze gi Le gény tár su -
lat lé pett szín pad ra. A mû sort a Ma gyar Ál la mi Né pi Együt tes

zár ta. Ez után tánc há zi mu lat ság kö vet ke zett a kö zön ség rész vé -
te lé vel, haj na lig tar tó nó tá zás sal, be szél ge té sek kel. Ez a nap
sem ma radt el vá rat lan és je len tõs ta lál ko zás nél kül. A Bu da pes -
ti So mogy me gye i ek Ba rá ti Kö ré nek el nö ke ke res te meg ének ka -
run kat (ko ráb bi is me ret ség ré vén Sza káli An nát) és gra tu lált az
ének kar nak. Az ese mé nyen a kör nye zõ és ko ro na vá ro sok pol -
gár mes te rei is részt vet tek, szám ta lan új ság író val és tu dó sí tó val
együtt. Egyik ilyen ne ves sze mé lyi ség Ko vács Elem ér be reg szá -
szi új ság író, aki nem csak ide gen ve ze tõ ként, de író ként is te vé -
keny ke dik. A mi mé dia em be rünk Czufer Jó zsef bal a to nen dré -
di fo tós volt, aki nek videófelvétele örö kí ti meg fel lé pé se in ket.
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NABE HÍREK

2018. jú ni us 3., va sár nap  - NABE Zöld Fesz ti vál Bal a ton -
akarat tyán - A Nõk a Ba la to nért Egye sü let idén jú ni us 2-án
Bal a ton akarat tyán, a Rá kó czi park ban tar tot ta ha gyo má -
nyos éves Ba la ton-ün ne pét, jó han gu lat tal, sok részt ve võ -
vel, sok nap sü tés sel, amit azért há rom hir te len zá por is szí -
ne sí tett.

A 19 ba la to ni te le pü lés rõl ér ke zõ NABE cso por to kat és a
lá to ga tó kat Matolc sy Györ gyi, Bal a ton akarattya pol gár -
mes te re és Sza uer Ró zsa, az egye sü let el nö ke kö szön töt te.

Szí nes prog ra mok kal vár tuk az ér dek lõ dõ ket. Volt kör nye -
ze ti ta nács adás, víz kós to lás, víz mi nõ ség-meg ha tá ro zás, ba -
la to ni ját szó ház, kéz mû ves fog lal ko zá sok, me se sa rok, óri ás
tár sas já ték, óri ás ké pes lap ké szí té se. Leg újabb pro jek tün -
ket, a ba la to ni özön fa jok ról ké szült ván dor ki ál lí tást Ba logh
Lász ló er dõ mér nök szak sze rû ma gya rá za tok kal kí sér ve
mu tat ta be. Dr. Eõry Aján dok pro fes  szor úr me ri di án-tor -
na- órát tar tott. A mag a s par ton gyö nyör köd tünk az it te ni
egye dül ál ló lát vány ban: a Ba la ton tel jes hos  szá ban egé szen
Keszt he lyig lát szik. A sát rak ban a csa lá dok, gye re kek is -
mer ked tek az egye sü let te vé keny sé gé vel, gyûj töt ték a „zöld
pon to kat“, a leg szor gal ma sab bak a prog ram zá rá sa kor
aján dé ko kat kap tak.

Re mél jük, ven dé ge in ket meg gyõz te a ren dez vény: a Nõk a
Ba la to nért Egye sü let vál to zat lan lel ke se dés sel lát ja el im -
már 23 éve ön ként vál lalt fel ada ta it, õr zi és vé di a Ba la ton
kör nye ze ti, ter mé sze ti és kul tu rá lis ér té ke it. Azért dol go -
zunk, hogy a szí vünk nek oly ked ves Ba la ton még so ká ig
szol gál has sa az itt élõk és az ide lá to ga tók nya ra lá sát, spor -
to lá sát, pi he né sét. 
Ki adó: Nõk a Ba la to nért Egye sü let
For rás: MTI-OS

A NABE zamár di cso port ját 9 fõ kép vi sel te az akarattyai
ren dez vé nyen.

Va sár nap, az in du lás nap ján, az öko me ni kus is ten tisz te let kez -
de te kor két cso dá la tos dal lal kö szön tünk el ven dég lá tó ink tól
(In dulj, szép égi sze kér, Ma gyar ének). A temp lo mi csend ben
kön  nyes szem mel és mély ér zel mi át élés sel hall gat ták meg da la -
in kat, me lyek a test vé ri ség rõl, egy más gyá mo lí tá sá ról, meg ér té -
sé rõl és sze re te té rõl szól tak. Az is ten tisz te le ten a be reg szá szi
ma gyar fõ kon zul, dr. Vass Györ gy és a me gyés püs pök, Zán Fá -
bi án is részt vett. Az is ten tisz te let után a ren dez vé nyen részt ve -
võ együt te sek és a vá ros pol gá rai kö zös ko szo rú zást és meg em -
lé ke zést tar tot tak a ko ro na vá ro sok em lék táb lá já nál. A kó rus,
saj ná la tunk ra ezen már nem tu dott részt ven ni, mert éj fél elõtt
ha za kel lett ér nünk a busz bér le ti ide je mi att. Lá to ga tá sun kat a
ven dég lá tó ink sze re tet tel jes bú csúz ta tá sá val fe jez tük be, majd
in dul tunk ha za.  Ha za ér ke zé sünk más nap ján kap tuk te le fo non
a jó hírt Öt vös Idá tól, hogy a fõ kon zul úr ér dek lõ dött a Zamár -
di Nõi Kar után, és ének lé sün ket a nap fény pont já nak em lí tet -
te, mond ván, hogy em lé ke ze tes sé és fel eme lõ vé tet tük az is ten -
tisz te le tet cso dá la tos éne ke ink kel és cso dá la tos ének lé sünk kel.
Ah hoz, hogy ezen a rend kí vü li és nagy sze rû ese mé nyen részt ve -
het tünk, vá ro sunk jó hír ne vét sok száz ki lo mé ter re el vi het tük,
kö szö ne tet kell mon da nunk a Rá kó czi Szö vet ség nek, Zamár di
Vá ros Ön kor mány za tá nak, a Tour in form Iro dá nak, Pach Gá -
bor nak, Sza bó Imréné Ma ri ká nak, Hor váth Fe renc nek, akik az
anya gi költ sé gek hez és az ado má nya ik kal hoz zá já rul va se gí tet -
ték utunk meg va ló su lá sát. Kö szö ne tet mon dunk to váb bá Öt vös
Idá nak a meg hí vá sért, Öt vös Sán dor nak a tú ra ve ze té sért, viski

ven dég lá tó ink nak a szí ves ven dég lá tás ért, két busz ve ze tõnk nek
(Len gyel Györ gy, Nyárá di Györ gy) a biz ton sá gos szál lí tá sért, a
rád pusz tai Gasztro Él mény park nak a ké nyel mes uta zá sért.
Nagy sze re tet tel
kö szön jük meg kar -
v e  z e  t õ n k  n e k ,
Cziberéné Rádu ly
Irén nek a mun ká -
ját, a kó rus ve ze té -
sét, a kó rus ta gok -
nak a pró bá kon va -
ló meg je le né sét és
a csa pat mun kát.
Tóth Józsefnének
az uta zás, a lát ni va -
lók meg ter ve zé sét,
ki vi te le zés ét, a szál -
lás fog la lás nem
kön  nyû fel ada tá -
nak el vég zé sét. Kö -
szö net Szé les Já -
nos nak a cik künk -
höz ké szí tett fény -
ké pe kért.

Szani
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Rész let Mon spart Sa rol ta gya log lók nak kül dött le ve -
lé bõl:
„Ked ves Gya log lók, jó ha tud já tok:
- „A sport meg ta nít, ho gyan le het gyõz ni és ho gyan 
kell emelt fõ vel ve szí te ni. A sport te hát min den re 
meg ta nít.” (Ernst He ming way)

- „az or vos tu do mány sok kal több, mint amit az em ber
köny vek bõl meg ta nul hat. Meg kell ér te ni az egyént
és is mer ni az em be ri ter mé sze tet. És nincs jobb esz- 
köz az em be ri ter mé szet meg is me ré sé hez a sport- 
nál…” (Ale xan der Flem ing - skót bak te ri o ló gus és
im mu no ló gus, Õ fe dez te fel 1928-ban az el sõ an ti- 
bio ti ku mot, a pe ni cil lint.)

- „A leg jobb gyógy szer a gya log lás!” (Hip pokrates)
- „Nem az a kér dés, hogy meg bot lunk-e oly kor, ha- 
nem az, hogy ho gyan ál lunk fel!” (Is me ret len gya- 
log ló)

- „Kö zö sen kön  nyebb, idõ sen is!”
- „A sport, te hát a gya log lás is, min den kié!”
- „So sem ál lunk meg, min dig ke res sük a még job bat, a
még tö ké le te seb bet!”

- „Csak raj tad mú lik, hogy mi nek tar tod ma gad!”

Jó egész sé get, jó gya log lást, jó ked vet kí ván lép ke dõ
üd vöz let tel: Sa rol ta

A 2018. má jus 19-én Zamár di szí vé ben - Hon véd u.
2.- az or vo si ren de lõ és a Kö zös sé gi Ház kö zött - át -
adott par kot jó szív vel ajánl juk mind azok nak, akik pi -
hen ni, ki kap cso lód ni, ját sza ni, test ben - lé lek ben fel -
töl tõd ni vágy nak.
Zamár di Egész ség kert je min den kit szeretet tel  vár!
Az Egész ség kert vá ro sunk új pi he nõ park ja. Szép sé -
gét, ér té ke it, tisz ta sá gát sze ret nénk hos  szú tá von
meg õriz ni.  Gon do zá sá ban – kü lö nö sen a sok mun ká -
val já ró nyá ri hó na pok ban – a GAMESZNAK el kel a
se gít ség. Egye sü le tünk vál lal ta a fû szer kert és a vi rág -
ágyás gyom ta la ní tá sát. Kö szö net tel ves  szük azo kat az
ön kén tes je lent ke zõ ket, akik jú li us, au gusz tus hó na -
pok ban egy- egy órai mun ká ju kat fel aján la nák.
Idõ pont-egyez te tés: 30/ 3324 -301 Nagy Mag di/
Az el múlt hó nap ban ker tész ked tek: Für jes né Mar git,
Für jes Edi na, Kovác sné Jo li, Fehérné Már ta,
Horváth né P. Irén ke, Bölc sikné Ági, Kiss né Esz ti,
Papp né Klá ri. Kö szön jük a se gít sé get!

Hazajárók
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Soós Gábor:„Egy „gyüttment“, aki Zamárdiba jött, és a Város jó
hírnevével elment a Világvégére!”

( El Camino)

Nyílt le vél a rend szer vál tás utá ni a mai na pon élõ
pol gár mes te rek hez, a kép vi se lõ-tes tü le ti ta gok hoz

Tisz telt Pol gár mes te rek és Ön kor mány za ti Kép vi se lõk!

So kat gon dol kod tam, hogy ír jak-e nyílt le ve let, az tán a rá ci ó -
ra és az ér zel me im re hall gat va úgy ha tá roz tam, hogy meg te -
szem.
Két ön kor mány za ti fel adat fog lal koz tat, az egyik kö te le zõ, a
má sik nem kö te le zõ.
A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló tv. alap ján a szo ci á lis el lá tás kö -
te le zõ fel adat. Zamár di te le pü lé sen (ki zá ró lag az én meg lá tá -
som sze rint) en nek a fel adat nak az el lá tá sa csak rész ben va ló -
sul meg.
Nagy szük ség len ne egy idõ sek nap kö zi ott ho ná ra (egy elõ re
nem bent la ká sos ra gon do lok), ahol az idõs em be rek -ha
igény lik- nap köz ben el tölt he tik a sza bad ide jü ket, és egy ebé -
det is kap hat ná nak. Nem is me rem a gon do zók mun ka kö ri le -
írá sát és a gon do zot tak szá mát, ez nem tar to zik rám.
En ged jék meg, hogy nosz tal gi áz zak, „va la mi kor” Kalász fi Jo -
li ka Bal a ton föld vár ha tá rá tól Sió fok ha tá rá ig bi cik li vel ke res -
te meg az idõ se ket, so kat dol go zott és ha té ko nyan. 

Nem kö te le zõ fel adat a te le pü lés élel mi szer rel, ipar cik kek kel
va ló el lá tá sa. Nem kö te le zõ, és ezt a min den ko ri ön kor mány -
za ti ve ze tõk be is tart ják. Idõs as  szony va gyok, két sze mé lyes
ház tar tás ban élek, élel mi szert, oly kor ipar cik ket én is vá sá ro -
lok. Két le he tõ sé gem van: busz ra szál lok, el uta zom Sió fok ra
vagy Szán tód ra, vagy négy sze res áron vá sá ro lok a te le pü lé sen
mû kö dõ ke res ke del mi egy sé gek ben.
Gár dony ban, Szar va son, Sol ton, Bal a ton lel lén, Gyu lán egy -
más mel lett áll a Lidl, Penny, Spar áru ház. Va la mit jól csi nál -
nak az õsi föl det el rab ló szán tó di ak.
A te le pü lés szé pí té sét, inf rast ruk tu rá lis fej lõ dés meg in du lá sát
kö szö net tel ve szem. 

Jó egész sé get kí vá nok.
Zamár di, 2018. jú ni us 25.

Tisz te let tel és kö szö net tel:
Fe hér Imréné Zamár di, Fõ ut ca 28.
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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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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

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
2018. július

Plébániatemplom:
hétfõ, szerda, péntek  7:30
kedd, csütörtök, szombat   19:00
vasárnap 9:30
Kápolna:
vasárnap 8:00 és 19:00 óra
Balatonendréd:
vasárnap 11:00
Szt. Kristóf búcsú Szántódpusztán:
július 28-án, szombaton, 19:00 órakor

Koncertek a plébániatemplomban:

július 14. szombat 20:15 Ella István
július 17. kedd 20:15 Szamosi Szabolcs

(Klassz a Parton koncert)
július 21. szombat  20:15 Fassang László és Rohmann Ditta

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

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

Takarítás

Tel.: 06-30-388-7019

Villanyszerelés, javítás

Ifj. Major Gyula 

Tel.: 06-30-2046-810


