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Városnap képekben- 10 éve város Zamárdi ( fotók: Végh Sándor)

Takács Gyula villányi, Sybille Würfel malschi, Csákovics Gyula zamárdi, Bartosz Romowicz, Ustrzyki-Dolne-i,
Késmárki Tibor balatonendrédi polgármesterek, Witzmann Mihaly országgyűlési képviselő

Ropja a Sulyom

Filmesek fala-leleplezésMeghívott vendégek
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. május 31-i üléséről

Tisztelt Olvasók!

Az ügyeletes és mindig aktív kritizálók miatt is szeretném elmondani még egyszer, miért vagyok késésben a
képviselő-testületi beszámolókkal: az üléseken felvétel készül, melyet a hivatal munkatársa a napi munkája
elvégzése mellett ír le, sokszor többször meghallgatva a felvételt. Ezután ellenőrzik, aláírják a felelős tisztség-
viselők. Majd megkapom, s ez alapján írom meg a beszámolót, hisz emlékezetből mégsem lehet. Természetesen
„csúszásban „ vagyunk. Igyekszem, hogy ami már nem aktuális, az ne kerüljön bele. Ha mégis benne marad, az
tényleg lehet tévedés vagy figyelmetlenség-ezt készséggel elismerem. Vagy azért marad benn, hogy tájékoztas-
sak pénzügyekről, hisz így tudják a városlakók, mi mibe kerül.
Természetesen a kritikusoknak sokszor igazuk lehet, s szívesen fogadjuk a nekünk címzett, építő kritikát, hisz
aki dolgozik, követhet el hibákat. (a plakáttal kapcsolatban igazuk is volt, tévesen került be).

M. Zs.
BESZÁMOLÓ

A képviselő-testület

1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadására, és a 2017. évi költségvetésről szóló ren
delet módosítására, továbbá az éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Szita László könyvvizsgáló elmondta: a Zamárdi Önkormányzat 2018. évi rendelet-tervezetét és összevont
konszolidált beszámolóját felülvizsgálták, és megállapították, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelnek,
valós képet mutatnak, illetve a pénzügyi helyzet is megfelel a leírtaknak.
A leltári kötelezettséget is vizsgálták, annak is maradéktalanul eleget tettek. Az írásos előterjesztést határ
időben beterjesztette polgármester úr a képviselő-testület elé. 
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a gazdálkodás eredményes. A költségvetés finanszírozásához-
nem kellett külső segítséget igénybe venni. Ennek alapján

- megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
szóló beszámolót, és azt elfogadta.

- elfogadta Zamárdi város önkormányzatának éves belső ellenőri jelentését a 2017. évre vonatkozóan.

2. Forgács László kérelme (vízi élménypark)

- Forgács László vállalkozó kérelmét, és a 279/2017. (IX.25) határozatát akképpen módosítja, hogy a 10 éves
bérleti időtartam a kérelmező által megalapított cég bejegyzését követően indul, a hivatal által kijelölt
területre vonatkozóan.

- ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy a bérleti szerződés aláírásáig bérleti díjat a kérelmezőnek nem kell fizet-
nie.

3. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár dokumentumainak elfogadása, jóváhagyása
- a beterjesztett dokumentumokat elfogadta.

4. Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda honvédelmi intézkedési terve
- megtárgyalta a Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda honvédelmi intézkedési tervét, és azt elfogadta.

5. A Zamárdi, 2652/12 hrsz.-ú ingatlanra (Szamárkő) vonatkozó építési engedély érvényének lejártáról
- megtárgyalta a zamárdi 2652/12. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó építési engedély 2018. július 28. nappal tör-

ténő lejártát, s azt tudomásul vette.
- továbbra is történelmi park kialakítását tartja elképzelhetőnek, amennyiben lehetőség van rá pályázati

úton is.

6. GINOP 7.1.2.15-2016/00008, a Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztésével kapcsolatos pályázat
- a Magyar Kajak Kenu Szövetség indítványát a kiviteli tervköltségek pályázatban történő elszámolását

támogatja.
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- Felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert arra, hogy az MKKSZ konzorciumi taggal (egyben konzor-
ciumvezetővel) szoros együttműködés keretében haladéktalanul folytassa le az MKKSZ által megjelölt
tervezők felé az ajánlati felhívást.

- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert arra, hogy a Konzorciumvezető által is jóváhagyott legjobb
ajánlattevővel tervezési szerződést kössön.

- hozzájárul ahhoz, hogy a tervezési költség megfizetésére maximum 3.000.000,- Ft erejéig (az általános tar-
talék terhére) kötelezettségvállalás történjen.

7. Zamárdi, Keszeg utca 18. szám előtti közterület bérbe adása (Mészáros Balázs)
- a Zamárdi, Keszeg utca 18. szám előtti, leburkolt, 90 m2 nagyságú közterület üzleti előkertként történő- 

bérbe adását engedélyezi Mészáros Balázs vállalkozó részére.

8. Somogy Televízióval együttműködési megállapodás megkötése
- a Somogy Televízióval történő együttműködési megállapodás megkötésére felhatalmazza a Polgármesteri 

Hivatalt, maximum 500.000,- Ft keretösszeg erejéig.

9. Zamárdi Szabadstrand Társasház kérelme (fakivágás)
- megtárgyalta a társasház képviselőjének kérelmét, és az 1 db tuja kivágását nem engedélyezi.

10.Zamárdi, Dessewffy utca 81-83. szám előtti ingatlan gépkocsi várakozóhely iránti kérelem
- nem engedélyezi a Zamárdi, Dessewffy utca 81-83. szám előtti ingatlan jobb oldala előtti önkormányzati 

területen gépkocsi várakozásra alkalmas bérleti lehetőség biztosítását.

11.Tiki-Beach Kft. – Orbán Attila ügyvezető kérelme
- engedélyezi a Zamárdi, Kiss Ernő utcai 2056/18/11 hrsz.-ú út gyöngykavicsos szórását, egyéb területrende-

zést azonban nem (pálmafa, virágültetés, kert kialakítás).
- engedélyezi dekoráció kihelyezését esetleg nem fix megoldással (pl. dézsa), amely szükség esetén eltávolít-

ható az önkormányzati területről.

12.Szili Zsolt vállalkozó kérelme
- engedélyezi Szili Zsolt vállalkozónak a Zamárdi, Bácskai utcai Zenepavilonra indokolt esetben ponyva

felhelyezését, reklámok feltüntetése nélkül.

13.Zamárdi, Orgona utca környékére készült indikatív tervezési szakmai program elfogadása
- a Zamárdi, Orgona utca környékére készült indikatív tervezési szakmai programot elfogadja 5.000.000,- 

Ft+áfa összegben azzal, hogy Siófok és Zamárdi Önkormányzata 50-50 %-ban biztosítja az összeg
kifizetését.
A fizetendő 2.500.000,- Ft+ÁFA összeg a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Matyikó Zsuzsa

Zamárdi város 10 éves (fotók: Vágh Sándor)

A menet elején Fúvósok fújják
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Kézavató

Csákovics Gyula beszéde

A vidám énekkar

Sybille Würfel

Lengyel ajándék

Villányi üdvözlet

Sulyom a levegőben

Lelkes táncosaink
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Biró Norbert-a Megyei Közgyűlés elnöke

Barta Ilona óvodavezető elismerése

Kajdi Tiborné átadja a rajzpályázat díjait

Kerekes Blanka, Török Ádám

Charlie

A Bonbon

A jókedvű közönség

Hevesi Tamás
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Pálinka és Törkölypálinka Verseny

VI. ROSÉ fesztivál képekben

A Csákovics Gyula polgármester által
szervezett negyedik borárverésen Szemes
József villányi borász borai kerültek kala-
pács alá.
Az est háziasszonya Metzker Krisztina
volt. Fellépett Huszár Viktória fuvolamű-
vész. Dr. Balogh Csilla régész rövid pre-
zentációt tartott a vendégek számára az
elmúlt három év leletmentéséről. Az árve-
résen befolyt 750.000 Ft-ot a rétiföldi ása-
tásokat bemutató könyv megjelenésére
fordítjuk.
Köszönjük minden támogatónak a felaján-
lást.

Zamárdi Város Önkormányzata

Jótékonysági borárverés

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, Csákovics Gyula polgármester,
Szemes József borász,Balogh Csilla régész

A 2018. évi Országos Pálinka és Törkölypálinka
Versenyen a Zimek Pálinka Manufaktúra ter-
mékei kiválóan szerepeltek, összesen 29 díjat
nyertek:

• 2 Champion díj

• 7 aranyérem

• 6 ezüstérem

• 4 bronzérem

• 2 Top Pálinkakiválóság díj

• 8 Pálinkakiválóság díj,

A díjak mellett a Zimek Pálinka Manufaktúra a
Magyarország legeredményesebb pálinkafőzdéje
2018. III. helyezett címet is megkapta.

Csákovics Gyula 
polgármester

Szandra vezeti a menetet
(fotó: Cziglényiné Kati)
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A zamárdi nagystrand minősítése

A zamárdi nagystrand a  Balatoni Szövetség  2018. évi

Kék Hullám zászló strandminősítése alapján

négycsillagos minősítést
kapott, s megkapta a Somogy Megyei  Önkormányzat

Közgyűlésének alelnöki különdíját.

Köszönjük mindenkinek, aki a strand karbantartásán
dolgozik, s minden strandolónak, aki vigyáz a tisztaság-
ra.

M.Zs.

Csákovics Gyula, Biró Norbert (a Somogy Megyei Közgyűlés
elnöke),Bock József (borász), Witzmann Mihály (országgyűlé-

si képviselő) (forrás: Witzmann Mihály Facebook oldala)

Színpadon a Villányi Borrend ( Fotó: M.Zs.)

Táncol a Sulyom ( Fotó: M.Zs.)

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő  és Bíró
Norbert a Megyei Közgyűlés elnöke a Verszprémi

PincészetnélElindultunk (forrás: Witzmann Mihály Facebook oldala)
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Rövid hírek

Az előző lapszámban tévesen jelent

meg a Turizmus Továbbképző és

Kutatóközpont meghívója, amely

egy tervezet volt. Akadt, aki megkér-

dőjelezte Csákovics Gyula polgár-

mester részvételét a konferencián,

ezért most közreadjuk az eredeti és

végleges meghívót.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni a zamárdi

önkormányzatnak és a 2. számú

Mélyépítő Kft.-nek, hogy a Siófoki

utcában ilyen szép járdát készítettek.

Köszönettel: Nagy család

Fesztivál a levegőből  (fotó: Döme Tamás)
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Győzött a Zamárdi Petőfi SE a Dárdai Hertha Team ellen.
A jótékonysági mérkőzés előtt díszpolgári címet adtak át Dárdai Pálnak.

– A díszpolgári cím átadása egy-
szerűen a Zamárdihoz és a
Balatonhoz való kötődésével
magyarázható, és azt gondolom,
hogy  nagyon pozitív személyi-
ség. Ma Magyarországon, ha
száz embert megkérdezünk,
akkor azt kell mondjam, kilenc-
venkilenc biztos, hogy pozitívan
nyilatkozik róla. Erre eklatáns
példa volt legutóbb, amikor a
Nemzeti Regattán indultunk közö-
sen, és a csapatunkat erősítette.
Nem tudtunk három lépést meg-
tenni anélkül, hogy valaki ne jött
volna fotózkodni  Palival, illetve
ne kértek volna tőle autogramot.
Azt látom és érzem, hogy nagyon
szereti a Balatont, és nagyon
kötődik Zamárdihoz most már.
Ezért döntött így a képviselő-tes-
tület, hogy egyfajta nagykövete
lehet a városnak – indokolta dön-
tését Zamárdi polgármestere,
Csákovics Gyula.
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 

A likebalaton.hu tudósítása alap-
ján a Hertha BSC egykori játéko-
sa, jelenlegi vezetőedzője azon-
nal a helyi jótékonysági akció
mellé állt, melynek célja az volt,
hogy a bevételt a Zamárdiban fel-
tárt avar kori leleteket bemutató
könyv kiadására fordítsák.
Csapata, a barátokból, egykori
válogatott játékosokból álló
Dárdai Hertha Team az egyéb-
ként megyei III. osztályú Petőfi
SE ellen lépett pályára.

A 20 fővel kiálló Dárdai Hertha
Team játékosai között ott volt
Egressy Gábor, Vincze Ottó,
Lisztes Krisztián, Fehér Csaba. A
találkozó elején kicsit megillető-
dött volt a helyi csapat, Dárdai a
harmadik percben nagyjából 25
méterről – csak úgy – beívelt egy
gólt, majd legkisebb fia is a
pályára lépett. A 12 éves Bence
ügyesen mozgott, úgyhogy meg
is szerezte a Dárdai Team máso-
dik gólját. Aztán megemberelte
magát a hazai együttes, és 2-2-re
kiegyenlített. Végül a félidő előtt

még a Dárdai Hertha Team 3 – 2-
re szépített.

A második félidőben pedig meg-
történt a csoda, hiszen a Zamárdi
csapat kiegyenlített, sőt nagy
meglepetésre 4-3-ra meg is nyer-
te a találkozót, aminek igencsak
örült a 450 fős szurkolótábor.

Az akció elérte a célját, ugyanis a
helyi Rosé Fesztiválon tartott jóté-
konysági borárverésen és a
meccsen összesen 1 millió forint
gyűlt össze. A támogatás segítsé-
gével megjelenhet az a könyv,
ami az 1500 éves, hatalmas
zamárdi avar kori temető leleteit
mutatja be.

Források:
www.likebalaton.hu

www.csakfoci.hu/magyar-foci/diszpolgari-cimet-kapott-dardai-pal
https://24.hu/sport/palyan-kivul/2018/07/28/diszpolgari-cimet-kapott-dardai
Zamárdi Petőfi SE Facebook oldala

VÁLTOZÁS A ZAMÁRDI LAKOSOK RÉSZÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KEDVEZMÉNYES
FESZTIVÁLBÉRLETEK IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN!

2018. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek értéke-
sítésében történt legfontosabb változásokról a STRAND FESZTIVÁL esetében:
• kedvezményes bérletek száma 200 darab
• ára 2018-ban: 14.950 Ft
• jelentkezés személyesen a Tourinform irodában nyitva tartási időben személyigazolvány, lakcímkár-

tya felmutatásával, egyben születési hely és idő rögzítése mellett
• a bérletet csak Zamárdi lakcímmel rendelkező személy igényelheti és használhatja fel a rendezvény 

idején
• a feliratkozás: 2018. július 15-augusztus 20.
• fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet a szakmai jegypénztárakban (fontos, hogy nem a 

pénztárban, hanem a szakmai jegyeknél!)
készpénzzel bankkártyával, tehát a feliratkozáskor 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 később 

felteszi
• egyszerre akár több jegyet is ki lehet fizetni, (pl. család esetén egy kártyával többet, vagy haveri tár-

saság) de a fizetés után a jegyet csak a név szerinti tulajdonosa kaphatja meg.
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Új könyvek Zamárdiról

10 éves Zamárdi városi rangja : KISVÁROS NAGY
SZÍVVEL (10 ÉV KÉPEKBEN 2008-2018)
Ára: 1.500 Ft.
Elkészült a Mama csodás sütije receptgyűjtemény,
amelyben zamárdi finomságok receptjei találhatók. A
kiadvány ingyenes, elérhető a Tourinform irodában.

Rendezvények júliusban:
- augusztus 9-12. Balatoni Játszadalom

Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér

- augusztus 10. 16:00-19:00 Ingyenes animáció, ját-
szóház  Helyszín: Kossuth u. vége

- augusztus 11-12. Svert Kupa-Vitoláshétvége
(augusztus 11. Dell és ifjúsági túraverseny
augusztus 12. Naturradler Zitrone pályaverseny)    
Helyszín: Bácskai u., kikötő

- augusztus 11. 20:15  Orgonakoncert: Kővári Péter 
és Jancsó Benedek Helyszín: Plébániatemplom, Fő u.

- augusztus 12. 16:00-19:00 Ingyenes animáció, ját-
szóház  Helyszín: Kossuth u. vége 

- augusztus 17. 16:00-19:00 Ingyenes animáció, ját-
szóház  Helyszín: Kossuth u. vége

- augusztus 18. 10:00 Strandröplabda kupa   
Helyszín: Kossuth u. vége, szabad strand

- augusztus 18-20 Nemzedékek Fesztiválja  Helyszín:
Kossuth u. vége, Rendezvénytér

Program:
augusztus 18.
18:00 Malek Andrea
19:00 Hot Jazz Band
21:30 Stoned (100 % Rolling Stone)
augusztus 19.
18:30 Doors Emlékzenekar
21:30-23:00 Ismerős Arcok
augusztus 20.
18:30 The Bluesberry Band
20:00 Stone
21:15-23:00 The Freakend
21:00 Tűzijáték – Kilövés helyszíne: Bácskai
utcai parkoló

- augusztus 19. 16:00-19:00 Ingyenes animáció, ját-
szóház  Helyszín: Kossuth u. vége

- augusztus 19. 20:15  Orgonakoncert: Ruppert
István   Helyszín: plébániatemplom, Fő u.

- augusztus 19. 17:00 Lurkók, vitorlára!-ingyenes 
gyermekvitorláztatás Helyszín: Bácskai u, kikötő

- augusztus 20. 8:30 Szent István napi ünnepség 
Helyszín: Honfoglalási emlékmű (Szélescsapás u. 
és a Fő u. kereszteződése)

19:00 Utcabál   21:00 Tűzijáték, örömtűzgyújtás     
Helyszín: Bácskai u., Zenepavilon

- augusztus (21) 22-25. Strand Fesztivál Helyszín: 
Harcsa u. és a Kecskeméti u. közötti szabad strand

- szeptember 1. Dél-Amatőr Kettesfogathajtó ver-
seny Helyszín: Kossuth u., Rendezvénytér repülős 
emlékmű felé eső része

- szeptember 2. Vízi hálaadás Helyszín: Bácskai u. , 
kikötő

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
Kisváros nagy szívvel (2008-2018) 1.500 Ft
Zamárdi antológia: 2.000 Ft
Orgona CD-k: 2.000 Ft
galléros pólók Zamárdi logóval, kulcstartó,
hűtőmágnes (fa, műanyag), bögrék, esernyő, baseball
sapka, softshell dzseki

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

Sziget, Strand fesztivál, B my lake fesztivál jegyárusí-
tás 
Irodánkban lehetőség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetőségekről, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az ország
egész területére érvényes jegyekkel!
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

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

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek ked-
vezményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tarto-
zó elfogadóhely-listát. A fizető-parkolás bevezetésé-
vel a Zamárdi kártya tulajdonosa 500 Ft kedvezmény-
re jogosult annak felmutatásával a parkolási irodában
megvásárolható napi parkolójegy vásárlása esetén.
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Tourinform irodában átvételi elismervény aláírásával
nyitvatartási időben átvehető. A kártyát a szállásadó-
nak kell igényelnie.
Nyitva tartásunk:
Augusztus 26-ig hétfőtől szombatig: 9:00-18:00; vasár-
nap: 9:00-17:00 óráig állunk kedves Ügyfeleink ren-
delkezésére.
Augusztus 27-től hétfőtől péntekig: 8:00-16:00, hétvé-

gén zárva.
Elérhetőségeink:

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

Beszámolók, hírek

BALATONI JÁTSZADALOM – 2018

Helyszín: Kossuth utca végi rendezvénytér

Augusztus 9-e, csütörtök:
Hagyományok napja
15:30-20:30: Játékos tudomány – furfangos csuda-
világ. Interaktív játékpark*
16:00-: Mátyás király bolondos bolondja – a MASZK
Bábszínház előadása*
17:00-: Borostyánkő Hagyományőrző Nemzetség
és Egyesület középkori haditorna-bemutatója**
18:00-: Betyárparádé – a Garagulya Gólyalábas
Kompánia vásári komédiája*
19:30-: Táncház – Muzsikál a Dió Banda, fellép a
Páva-győztes és döntős Haraszti Julcsi és Marcsi
valamint bátyjuk, Haraszti József* 

Augusztus 10-e, péntek:
Versenyek napja
10:00-13:00: Hétpróba-verseny a Balaton Ifjú
Bajnoka címért.** Versenyszámai: úszás, állva
evezés, távspriccelés, „dárdaszigonyos”
célzóverseny, halfajok felismerése, csomókötési

módok, a Balaton érdekességei (játékos totó) 10-
12 és a 13-15 éves gyerekek kupaversenye.
Nevezés a verseny előtt a helyszínen. Fiúk, lányok
együtt indulnak. Edzés, felkészülés nem szükséges!
Zamárdi Gyerekek! Ne hagyjátok ki ezt a vidám
versenyt!
15:30-20:30: Játékos tudomány – furfangos csuda-
világ. Interaktív játékpark*
15:00-17:00: Sakkszimultán-versenyek Jeszenszky
József sakkmesterrel*
16:00-17:00: Balaton szíve! Szívalkotás kézfogással
a vízben (csak abban az esetben, ha szombatra
elromlik az idő).
14:00-20:00: Falmászó próbák és versenyek**
18:00-19:00: Találkozás, beszélgetés egy híres sze-
méllyel*
20:00-21:00: ATARU TAIKO japán dobzene kon-
cert* 

Augusztus 11-e, szombat
A Balaton Szívének napja
15:00-20:00: Hórihorgas Hujákolók népi játékpark-
ja körhintával*
15:00-16:00: Gólyalábas kikiáltók hirdetik a Balaton
szíve-akciót a parton* (esős időben a Közösségi
Ház-i programokat)

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

augusztus
3-a, 13:00-: vásár
3-a, 16-00-19:00: ingyenes játékpark – zenepavilon
5-e, 16:00-19:00: ingyenes játékpark – zenepavilon
9-től 12-éig: BALATONI JÁTSZADALOM (programjai külön!)
10-e, 9:00-: vásár
16-a, 9:00-: vásár
17-e, 16:00-19:00: ingyenes játékpark – Kossuth utca vége, rendezvénytér
18-a, 16:00-19:00: ingyenes játékpark – Kossuth utca vége, rendezvénytér
19-e, 16:00-19:00: ingyenes játékpark – zenepavilon
20-a, 8:30: Szent István-napi városi ünnepség a millecentenáriumi emlékműnél
21-e, 9:00-: vásár
28-a, 9:00-: vásár
szept. 2-a, 19:00: Vízi hálaadás a kikötőnél

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 időben aznapra elmaradó program.
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VERSENYEREDMÉNYEK 2017/18

Alsó tagozat:

Tóth Hanna Krisztina:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 3. regionális 3.
Kisiskolák  Diákolimpia Atlétika megyei 3 próba
egyéni 3. csapat 1. 
Bölcsik Rozi:

Kisiskolák  Diákolimpia Atlétika megyei 3 próba
egyéni 2. csapat 1. svédváltófutás 1.
Zölei Alexandra:

Diákolimpia TáncSport  latin szóló tánc 2.
Tóth Kristóf:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 3.
Kivágó Fanni:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 3. regionális 3.
Sternócky Balázs:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 3.
Nagy Márton:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 3. regionális 6

Felső tagozat:

Németh Jana:

Simonyi Zsigmond kárpát – medencei helyesírá-
si verseny megyei 6.

Arany János anyanyelvi verseny országos 9.
Gruber Ádám:

Simonyi Zsigmond kárpát – medencei helyesírá-
si verseny megyei 4.
Arany János anyanyelvi verseny országos 7.
HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn”országos 3., országos 5.
Ujvári Patrícia.

Simonyi Zsigmond kárpát – medencei helyesírá-
si verseny megyei 5.
Körzeti Atlétika Diákolimpia 4 próba csapat 3.
Eidenpenz Bianka:

Simonyi Zsigmond kárpát – medencei helyesírá-
si verseny megyei 1., országos 13.
Arany János anyanyelvi verseny országos 4.
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,
országos 11.
Bolyai matematika csapatverseny megyei 5.
Kenguru matematikaverseny megyei 7.
Gamauf Luca:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,
országos 11.
Bolyai matematika csapatverseny megyei 5.
HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 1., országos 5.

Orosz Benedek:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,
országos 11.
HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 1., országos 5.
Tóth Martin:

Simonyi Zsigmond kárpát – medencei helyesírá-
si verseny megyei 2.
Arany János anyanyelvi verseny országos 2.
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,
országos 11.
Bolyai matematika csapatverseny megyei 5.
Kenguru matematikaverseny megyei 1.
Balogh Hanna:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,
országos 19.
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
megyei 3.
Simonyi Zsigmond hárpát – medencei helyesírá-
si verseny megyei 7.
Arany János anyanyelvi verseny országos 10.
Minisztériumi német verseny megyei 1., orszá-
gos 16.
Mozaik országos német verseny országos 4.
Bolyai matematika csapatverseny megyei 2.

ISKOLAI HÍREK

16:00-: Zamárdi, a Balaton Szíve: Szívalkotás
kézfogással a vízben (fő időpont!)
Idén a Szív a gyermeket váró házaspárokért dobog!
Helyszín: a szörfkölcsönzőnél, a Balaton Szíve-szo-
bor közelében

17:00-: Sárkányármány – Hórihorgas Hujákolók
gólyalábas előadása*
18:00-: Világ Legügyetlenebb (de Legviccesebb)
Bűvésze - Szép Bence előadása*
20:30-: Colombre Band-koncert*

Augusztus 12-e, vasárnap
Családok napja
15:00-20:00: Gyerkőcprogram (népi ügyességi
játékok, asztali logikai játékok, kézműveskedés)*
16:00-: Kristóf az óriás – a Magyar Népmeseszínház
előadása* 
17:00-: Ragadozómadár-bemutató és röptetés*
18:00-: Hany Istók – a Kajárpéci Vízirevü vásári
komédiája*
19:00: A pereckorona bemutatása, a játszadalom
zárása* 
20:00-: BRASSDANCE zenekar: Latin show - kon-
cert*
A négy nap során árusok, kézművesek a rendezvény
helyszínén.

Jelmagyarázat: 
* Esős időjárás esetén helyszín a Közösségi Ház
(Honvéd u.6.)
** Esős időjárás esetén a program elmarad, vagy
későbbi időpontban zajlik.

Június végén vonták fel a Szabadság téri rudakra a
zászlókat a Gamesz munkatársai. (A zászlók ügyét
a Közösségi Ház intézi.) Idén a nemzeti lobogót, a
Somogy megyeit, zamárdit, székelyt, bencés rendit
és az emlékév okán Mátyás király hadilobogóját
lengeti a szél. (A bencés címeres zászlót azért, mert
évszázadokon át bencés település voltunk, és
ennek jegyében a Szabadság tér háború előtti neve
is Bencés tér volt. Itt köszönöm meg Kovácsné
Bóna Gabinak, hogy ezeket és a repülős emlék-
műnél lévő köztéri zászlóinkat is szegélyvarrá-
sokkal megerősítette! Köszönöm önzetlen
munkáját!

A Közösségi Ház nagytermében júliusban történt
meg a parkettázás. Bízzunk benne, hogy most
hosszú évtizedekre megoldódott a padlózat prob-
lémája, és a tölgyfa aljzat jól szolgál majd minden
közösségi házi  rendezvényt és igénybe vételt.

GP
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Erdei Csenge Kincső:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,
országos 19.
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
megyei 2., országos 6.
Arany János anyanyelvi verseny országos 3.
Minisztériumi német verseny megyei 2.
Bolyai matematika csapatverseny megyei 2.
Guoth Amália Zsuzsanna:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,
országos 19.
Arany János anyanyelvi verseny országos 9.
Balázs Attila:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 3.
Atlétika Diákolimpia megyei 100m futás 5. távol-
ugrás 10. súlylökés  5. 4*100m váltófutás 5.
Tóth Péter:

Tollaslabda Diákolimpia regionális 3. megyei 2.
Atlétika Diákolimpia megyei súlylökés  6.
4*100m váltófutás 5.
Ficsor Nóra:

Tollaslabda Diákolimpia országos 10. regionális
3. megyei 2.
Kisiskolák  Diákolimpia Atlétika megyei 3 próba
egyéni 2. csapat 1. svédváltófutás 1.
Atlétika Diákolimpia magasugrás megyei 2.
Atlétika Diákolimpia kislabdahajítás megyei 4.
Atlétika Diákolimpia 300m futás megyei 1.
Ficsor Zsófia:

Kisiskolák  Diákolimpia Atlétika megyei 3 próba
egyéni 1. csapat 1. svédváltófutás 1.
Atlétika Diákolimpia megyei 60m futás 3. távol-
ugrás 4. kislabdahajítás  9. 4*100m váltófutás 2.,
Tollaslabda Diákolimpia megyei 2. regionális
Kivágó Flóra:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 5.
Pintér Emma:

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
megyei 4.
Atlétika Diákolimpia magasugrás megyei 7.
Kisiskolák  Diákolimpia Atlétika megyei 3 próba
egyéni 2. csapat 1 svédváltófutás 1.
Hevesy György kémiaverseny megyei 7.
Pintér Jázmin:

Kisiskolák  Diákolimpia Atlétika megyei 3 próba
egyéni 1. csapat 1. svédváltófutás 1.
Atlétika Diákolimpia megyei 60m futás 2. távol-
ugrás 1. 4*100m váltófutás 2.
Horváth Izabella:

Atlétika Diákolimpia megyei  4*100m váltófutás
2.
Diákolimpia  Úszás megyei 50m mellúszás 2.
Szabó Gergely:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 2. regionális 3.
Szabó Réka:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 1. regionális 1.
Brucker Péter:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,

országos 19.
Arany János anyanyelvi verseny országos 3.
Bolyai matematika csapatverseny megyei 2.
Varga Tamás matematikaverseny megyei 4.
Kenguru matematikaverseny megyei 5.
Alapműveleti matematikaverseny körzeti 2.
MOZAIK fizika tanulmányi verseny országos
19.
Hevesy György kémiaverseny megyei 1.
Gál László Bulcsú:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 2.
Arany János anyanyelvi verseny országos 4.
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
megyei 1., országos 3.
Simonyi Zsigmond kárpát – medencei helyesírá-
si verseny megyei 1. országos 3.
Bolyai matematika csapatverseny megyei 5.
Alapműveleti matematikaverseny körzeti 2.
Öveges József  kárpát – medencei fizikaverseny
megyei 5.
Nagy Nadin Médea:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 2.
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
megyei 2., országos 13.
Tollaslabda Diákolimpia megyei 2. regionális 6.
Takács Flóra:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 2.
Arany János anyanyelvi verseny országos 13.
Minisztériumi német verseny megyei 8.
Bolyai matematika csapatverseny megyei 5.
Kenguru matematikaverseny megyei 6.
Öveges József  kárpát – medencei fizikaverseny
megyei 7.
Dél – Balatoni Informatika verseny körzeti 3.
MOZAIK fizika tanulmányi verseny országos 4.
Szabó Petra:

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 2.
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
megyei 8.
Minisztériumi német verseny megyei 6.
Jandó Szabolcs:

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
megyei 7.
Bokor Bulcsú:

Mozaik országos német verseny országos 8.
HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 3., országos 5.
Brucker Márta:

Mozaik országos német verseny országos 11.
HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 4., országos 6.
Hoffmann Arnold:

HEBE országos egyéni verseny „Spiel und
gewinn” országos 1.
HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 3., országos 5.
Szöllősi Máté:

HEBE országos egyéni verseny „Spiel und
gewinn” országos 2.

HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 3., országos 5.
Úszó Diákolimpia 50m mellúszás megyei 6.
Bölcsik Zoltán:

Bolyai matematika csapatverseny megyei 5.
Kenguru matematikaverseny megyei 5.
Alapműveleti matematikaverseny körzeti 2.
Szabó Vivien:

Bolyai matematika csapatverseny megyei 2.
Varga Tamás matematikaverseny megyei 6.
Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei 7.
Kenguru matematikaverseny megyei 2.
Alapműveleti matematikaverseny körzeti 1.
Borsos Krisztián:

Bolyai matematika csapatverseny megyei 5.
Varga Tamás matematikaverseny megyei 8.
Regionális matematikaverseny megyei 8.
Kenguru matematikaverseny megyei 5.
Öveges József  kárpát – medencei fizikaverseny
megyei 4.
Dél – Balatoni Informatika verseny körzeti 1.
MOZAIK fizika tanulmányi verseny országos 9.
MOZAIK számítástechnika tanulmányi verseny
országos 5.
Szabó Bence:

Bolyai matematika csapatverseny megyei 5.
Botlik Regina:

HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 1., országos 5.
Ambrus Emese:

HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 4., országos 6
Papp Johanna:

HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 4., országos 6.
Papp Klaudia:

HEBE országos csapatverseny „Spiel und
gewinn” országos 4. országos 6.
Szentkuti - Kiss Örs:

LOGO országos számítástechnika tanulmányi
verseny megyei 7.
Nagy Iván:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 8.
Boksán Roland:

Tollaslabda Diákolimpia megyei 9.
Atlétika Diákolimpia lány magasugró csapat

megyei 1.:

Pintér Jázmin, Ficsor Nóra, Putyera Petra,
Együd Szemőke
Atlétika Diákolimpia fiú 4*100m váltócsapat

megyei 5.:

Bakos Benedek, Balázs Attila, Gál László
Bulcsú, Tóth Péter
Kisiskolák Sportversenye Lány Kézilabda ver-

seny megyei 1.:

Ujvári Patrícia, Papp Johanna, Papp Klaudia,
Ambrus Emese, Friesz Dorka, Gamauf Luca,
Sipos Nadin, Ficsor Zsófia, Ficsor Nóra, Szabó
Vivien, Varga Járó Klára, Tóth Evelin, 
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

12 ELŐNYÖS LÉPÉS

Tények a sétáról –
1.  T estzsírcsökkentő hatással bír.
2.  Ellenállóbbá tesz a fáradékonysággal szemben.
3.  Karbantartja az izmokat.
4.  Heti 2-4 órás séta felére csökkenti a szívroham

esélyét.
5.  Serkenti az anyagcsere-folyamatokat.
6.    Csökkenti a stresszt.
7.  Javítja a hangulatot.
8.  Alacsony intenzitású, mindenki számára végez-  

hető  .
9.  Csökkenti a sérülések kialakulásának esélyét.
10.Növeli az önbecsülést.
11 Csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának 

esélyét.
12. A rendszeres séta fejleszti az izmokat.

KEDVES  TAGTÁRSAK!
Szeretettel meghívunk Benneteket egy közös nyári

együttlétre.
Találkozzunk az Egészségkertben

augusztus 16-án /csütörtökön/ 16 órakor!
A beszélgetést szeretnénk összekötni egy rövid sétával

bottal vagy a nélkül. Szívesen látunk minden érdeklődőt!

Kétnapos kirándulás Egerbe
/szeptember 22 – 23 /

Augusztus 13-án /hétfőn/
17 órakor előzetes megbeszélést tartunk
a Közösségi Házban a kirándulásra jelent-

kezőknek.

A 10 000.- Ft előleget a fent jelzett időpon-
tig lehet befizetni Takácsné Horváth

Szilvinél félfogadási időben, illetve a meg-
beszélés helyszínén Perge Krisztánál.

A kirándulásra elsőbbséget élveznek az
egyesület tagjai. Jelenleg minden hely

foglalt. A későn jelentkezők az esetlege-
sen visszalépők helyére kerülhetnek be.

NYÁRON IS EGÉSZSÉGESEN!

Töltsünk minél több időt a szabadban!
Egészségünk érdekében mozogjunk rend-

szeresen!  
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fel-
hívást tett közzé, amely a Balaton környékén élők vagy ide
utazók számára fokozottan fontos!

Bizonyára sokan sokszor találkoztak már a Balaton-par-
ton, padon üldögélő, kenyérrel hattyúkat etető emberek-
kel vagy vízimadarakat chipsszel etető gyerekekkel. Az
MME határozottan felhívja a figyelmünket arra, hogy, ha
tényleg a jószándék hajt minket, és jót akarunk, akkor ne
etessük a vízimadarakat! A madarakat ezzel nem segítjük,
éppen ellenkezőleg, tömegesen sodorja veszélybe, betegíti
meg, és ítéli pusztulásra az állatokat!

A harminc éve nem tapasztalt keménységű fagyokat hozó
2016/2017-es tél szomorú tapasztalatai, a tömeges madár-
elhullások és a közösségi fórumokon sajnálatos módon
terjedő téves híresztelések rávilágítottak arra, hogy a
madarak és az emberek védelme érdekében
Magyarországon is beszélni kell a témáról – írja
az mme.hu.
A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapve-
tően térnek el a klasszikus etetőket látogató énekesmada-
rakétól. Ezért etetésük:
a hónapok, sok madárnál akár évek óta tartó, egyoldalú
kenyér és egyéb értéktelen „táplálék” diéta megbetegíti a
madarakat, ezek egyik formájának külön neve is van
(„angyalszárny-betegség”);

a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli
túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést;

növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót és az ebből
is eredő sérülésveszélyt;

önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyisé-
gű vízimadarat vonz;

elősegíti a fertőző betegségek terjedését, ami különösen a
madárinfluenza kapcsán jelent óriási kockázatot;

szennyezi a környezetet, növeli a vizek szervesanyag-terhelését
és az ebből eredő eutrofizációt („elmocsarasodás”);

növeli a fajok közötti hibridizációt;

rontja a madarak társadalmi megítélését, növeli az ember-
madár konfliktushelyzeteket;

a közvetlen fizikai érintkezés ránk, emberekre nézve is veszélyt
jelent.

Gyakorlati megvalósulását, hatásmechanizmusát tekintve
a vízimadarak etetése öngerjesztő problémaspirálként
jelentkezik:
az etetés többnyire nyáron kezdődik, amikor az emberek kere-
sik a hűsítő víz közelségét, így a madár-ember találkozások
száma is nagyobb;

az itt etetett madarak ősszel nem vonulnak el;

így az emberek látják a „sok szegény, éhes”, valójában lusta
vagy már beteg, röpképtelen madarat, ezért tovább etetik őket;

a fagyok beköszöntével a madárlétszám a vonulásukat, kóbor-
lásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt
megszakítókkal folyamatosan nő;

ez tovább erősíti az emberek etetési hajlamát, aktivitását;

amit helyenként sajnos a járókelőket hamis információkkal
megtévesztő kacsaetető automatákat kihelyező vállalkozások is
erősítenek (holott az ezekben felkínált táplálék ugyanolyan
felesleges, értéktelen és viselkedéstorzító hatású, mint az összes
többi), pusztán a bevételszerzés érdekében, viszont a madarak
és az emberek kárára;

az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelé-
ben évről évre több madár költhet;

így nő a nyári kunyerálók száma és immáron több madárral
kezdődik újra a folyamat.

A vízimadár-etetés legszomorúbb következménye, hogy
élettanilag és viselkedéstorzító hatását tekintve különösen
hátrányosan hat a fiókákra. A szüleiket a nyári etetőhe-
lyekre is követő és utánzó, még repülni sem tudó, tehát
jócskán fejlődésben lévő fiatalok a nem megfelelő táplálék
miatt visszafordíthatatlan csont- és tollnövekedési rendel-
lenességet szenvednek el (ennek külön neve is van –
„angyalszárny-betegség”), ami röpképtelenséget, közvetve
vagy közvetlenül pedig a madár elhullását okozza. Az ete-
téssel elkényelmesített, tapasztalatlan fiatalok a tél köze-
ledtével nem vonulnak el, ami újabb veszélyforrást jelent
számukra.
Az etetés éppen az ösztönös túlélési viselkedést kapcsolja
ki.
Az elkényelmesedő madarak a közeledő rosszidő-frontot
érzékelve sem húzódnak délebbre (miközben az énekes-
madár-etetők vendégei ezt megteszik), még akkor sem,
amikor a befagyó vizeken egyre kisebb szabadon maradó
vízfoltokra szorulnak vissza.

Amikor még fizetünk is érte …
A vízimadarak teljesen felesleges és veszélyes etetésének
egyik szomorú eredményeként megjelentek olyan vállalko-
zások, melyek egészségesnek hirdetett, de értéktelen bal-
lasztot jelentő „eleséggel” töltött automatákat helyeznek
ki a vizes élőhelyek partjára. Ha ilyet láttunk, jusson
eszünkbe, hogy a vízimadaraknak zöld növényeket kellene
legelniük a gyepeken, illetve vízinövényeket a vízben, nem
pedig összesöpört malomipari hulladékból pelletált „cse-
megét”. Viselkedést megváltoztató, a madarakat
elkényelmesítő hatásuk miatt ezek ugyanolyan károsak,
mint az összes többi bedobált étel, azzal a nem mellékes
különbséggel, hogy az emberek megtévesztését bevétel-
szerzésre használják fel. Azaz a madarak és az emberek



2018. augusztus 17.oldal Zamárdi Hírmondó

Prigliné Zsuzsa:

A Balatonnál

Tündérek járnak táncot a köves parton,

csillogó víz-gyöngyök habos hullámokon,

egy pillanat csak színes életük,

mégis oly vidáman cseng énekük.

Vadkacsa, mint kecses hullámlovas,

csőrével halacska után kutat,

víz, fű, szél illatú, fáradt ez a napom,

a jól ismert tájra újra rácsodálkozom.

Július ruháján ezer szín ragyog,

a fán érett gyümölcs mosolyog,

leveli között kergetőzik a szél,

amíg paplanát le nem teríti az éj.

kárára nyerészkednek, amihez a jó szándékú, de kellő ismeretekkel nem
rendelkező önkormányzatokat, területtulajdonosokat is megtévesztik a
kihelyezési engedély megszerzése érdekében.

Látva teljesen felesleges etetésük veszélyeit, valóban olyan nehéz mellőzni
ezt és tiszteletben tartva őket, csendes szemlélőként „csak” megfigyelni
őket? – teszi fel a kérdést az MME.

Forrás: VEOL.HU

Alkotni vágyó gyermekek és
felnőttek!!!

Immár ötödik éve invitálom
mindazokat, akik szívesen
vennének részt olyan kéz-
műves-foglalkozásokon,

melyeken mindennap más
és más érdekes és szép

tárgyat készítünk különbö-
ző anyagok felhasználásá-

val.

2018. augusztus 13-tól
egy héten át mindennap

17 órára

várom az érdeklődőket a
Közösségi Házban.

A programot Zamárdi
Város Önkormányzata

támogatja!

Köszönettel:
Bodrogi Éva

rajz- vizuális kultúra tanár

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!
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Jó szelet„Long John”kapitány!

Talán az Ófaluban nem sokan ismerték, de a parton a nyári szezonban szinte mindenkivel beszélgetett. A
Balaton és a vitorlázás volt a mindene, a nyári szezon volt számára az „élet”.
Mindenki Janinak hívta, sokan azt sem tudták, hogy Harsay János a polgári neve. Vízibicikliket, csóna-
kokat javított, vitorlásokat szerelt, és segített vízre tenni és ősszel kihúzni a hajókat. Mindenki számíthatott

a segítségére, ha hajóról, hajózásról volt szó.

Amikor hajót vásároltam, sokat vitorláztunk együtt,
rengeteget tanultam Tőle a Balatonról, a vitorlázásról.
Később közösen szerveztünk vitorlástáborokat, ahol a
gyerekek kedvence lett rövid időn belül. Ők ragasztot-
ták rá a „Long John” kapitány nevet, melyre büszke
volt, és lassan mindenki így hívta a parton és a kikötő-
ben egyaránt. Minden tréfára azonnal „vevő” volt, amit
a matrózinasok nagyra becsültek. Néha megfenyeget-
te az engedetlenebbeket, hogy „leereszti” a Balatont,
és szól az „édesvízi” cápáknak, máskor kötélen von-
tatta a bátrabb matrózinasokat, amiért néha bocsána-
tot kellett kérnem a járőröző vízi rendőröktől. 

Nagy dohányos volt, egyik cigit a másik után pöfékel-
te, miközben mesélt és mesélt…
Ezek hozzátartoztak Long John személyiségéhez,
ezzel együtt lehetett kedvelni vagy tartózkodni társa-
ságától.

Idén büszkén mesélte, hogy 50 éve, hogy vitorlázik,
reméli, még lesz pár szép nyara.

Long John!

Tudom, hogy hosszú útra indultál a hajóddal, de biztos vagyok benne, hogy beérsz a túlsó parton a kikö-
tőbe, mert jó hajós vagy.

Matrózinasaid a mellékelt képpel
köszönnek el  „Kapitányuktól”, és
közösen kívánunk jó szelet a
hosszú útra!

Margó Gyuri és az inasok
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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



Miserend augusztus 20-ig

plébániatemplom:
hétfő, szerda, péntek  7:30
kedd, csütörtök, szombat 19:00
vasárnap 9:30

kápolna:
vasárnap 8:00 és 19:00 óra

Balatonendréd
vasárnap 11:00

Miserend augusztus 21-től

plébániatemplom:
csütörtök 19:00
péntek  7:30
szombat 19:00
vasárnap 8:30

kápolna:
vasárnap 11:30

Balatonendréd
vasárnap 10:00

Koncertek a plébániatemplomban:

augusztus 4 szombat, 20:15   Karosi Bálint
augusztus 11  szombat,  20:15  Kővári Péter és
Jancsó Benedek
augusztus 18 szombat,  20:15   Ruppert István

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. augusztus 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

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

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

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

MISEREND

Takarítás

Tel.: 06-30-388-7019

Villanyszerelés, javítás

Ifj. Major Gyula 

Tel.: 06-30-2046-810

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2018. augusztus

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


