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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Zamárdi Város Önkormányzata

Figyelem! 2019. július 12-én 21:00 óráig vehetõek át a behajtási engedélyek a Hivatalban.
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Tájékoztató a 2019. július 13-14-ei  Red Bull Air Race-rõl:

Elõkészületi munkák
A rendezvény fõbb elõkészületi munkálatai Zamárdi területén az alábbi elõzetes ütemterv szerint
zajlanak majd:

Mindezeken kívül július 3-án megkezdõdnek a pályaépítési munkálatok a szabadstrand vízfelületén. A
parttól kb. 200 méterre, több helyen részleges vízi zárlatra kell számítani, ez azonban a strand
mûködését nem befolyásolja.

Megközelítés és közlekedés

A parkolóhelyek korlátozott száma miatt minden nézõnek javasoljuk a helyszín vonattal történõ
megközelítését. Zamárdi vasútállomástól a rendezvény helyszíne 5 perces sétával elérhetõ. 
A gépjármûvel érkezõk kizárólag a Szent István utcai parkolókban tudnak parkolni, ahol ingyenesen is
elhelyezhetik autójukat. A rendezvény helyszíne onnan 7-8 perc sétával érhetõ el. 
A Keszeg utca –Szt. István utca – Batthyány utca – Nagysándor J. utca által határolt tömbben kizárólag
engedéllyel rendelkezõ gépjármûvek hajthatnak be július 13-án és július 14-én, vagyis szombaton és
vasárnap.

Részletes forgalomkorlátozási információkat az alábbi linken találnak:
http://onkormanyzat.zamardi.hu

Programok

A Zamárdiban tartandó Red Bull Air Race-t a nézõk ingyenesen tekinthetik meg, amennyiben elláto-
gatnak a 3 km hosszú szabadstrand valamelyik szakaszára. 
Július 13-án szombaton és július 14-én vasárnap egyaránt délelõtt 10:30 órakor kezdõdik a hivatalos
program. A kétnapos programsorozatot számtalan légi bemutató, ejtõernyõs ugrások és különleges
repülõgépek színesítik mindkét napon, így a versenyek mellett igazi családi programot állítottak össze a
szervezõk.
A verseny részletes és hivatalos programja megtekinthetõ a www.redbullairrace.com oldalon.
A légi bemutatók és versenyek mellett a Kossuth utcai rendezvénytéren egész napos családi pro-
gramokkal várják a látogatókat.

Strand használata és további szolgáltatások

Biztonsági okokból június 12. péntek 18 órától június 15. hétfõ 6 óráig le lesz zárva a Margó Ede sétány
az Eötvös és a Bácskai utcák között ( kb. 200 méteres szakaszon). Az Eötvös és Bácskai utcákon tudnak
le-fel közlekedni a gyalogosok. A Nagyváradi közre szükség van szervizútként, ill. probléma esetén
kiürítési útként tudják használni. Mindegyik üzletsor megközelíthetõ lesz.
Minden adódó kellemetlenségért elnézést kérünk, s kérjük megértésüket és türelmüket.

Július 12-tõl július 14-ig a repülések ideje alatt a parttól 50 méterig használhatják a fürdõzõk a strandot,
a világon egyedülálló módon, a vízbõl követve a verseny menetét. A fürdõzés határát bójákkal és
kötelekkel jelölik ki, a fürdõzési határ betartását a vízirendészet és a szervezõk egyaránt ellenõrzik
A versenyek alatt a szabadstrand teljes területén – a meglévõ kiszolgáló egységeken kívül –kihelyezett
büfépontok és ingyenes mobil WC-k elhelyezését vállalták a szervezõk.
RBAR szervezõbizottság
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Vendégek Malschból

2019.május 31 és június 2 között vendégségbe érkezett
Zamárdiba testvér-településünkrõl, Malschból a
Konkordia Malsch fúvószenekar és családtagjaik. Az 52 fõs
küldöttség nagy részét családok fogadták be, a többiek szál-
lodában, panziókban lettek elhelyezve. Igyekeztünk szá-
mukra olyan programot összeállítani, amely kapcsán megis-
merhették városunkat, a Balaton egy részét, valamint
fõvárosunkat.
A hivatalos fogadás után berendezkedtek a családoknál,
majd a Szent Kristóf pincészetben ebéd elõtt egy hagyomá-
nyos lovasbemutatót tekinthettek meg.
Minden este közös vacsorán vettek részt azokban a
vendéglátó egységekben, melyek már nyitva voltak. 
Pénteken Budapest nevezetességeivel ismerkedtek meg
profi idegenvezetõ segítségével.

Szombat délelõtt Tihanyba látogattunk. Délután a
Kertmoziban gálamûsort szerveztünk, ahol Csákovics
Gyula polgármester úr köszöntötte Sybille Würfel pol-
gármester asszonyt és férjét (akik motorral jöttek
Zamárdiba), egyben megköszönte a zenekarnak és
kísérõiknek, hogy ellátogattak hozzánk. Ezen a délutánon
nagy sikerrel lépett fel a Zamárdi Nõi Kar, a Sulyom nép-
táncegyüttes és a Konkordia Malsch fúvószenekar. A
zenekar a vendéglátókkal közös vacsorát is igen vidámmá
varázsolta, hiszen itt is használatba vették a hangszereiket...
Úgy gondolom,nagyon fontos egy ilyen partnervárosi kap-
csolat esetében, hogy ezek a kapcsolatok élõk legyenek,

idõvel barátságok alakulhassanak ki. Zamárdi ehhez akár
vendéglátóként, akár a városunk lakóit támogatva az utazás
megszervezésével, erejéhez mérten igyekszik hozzájárulni.
A látogatás sikeressége kapcsán szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik segítettek abban, hogy vendégeink
nagy élményekkel térjenek haza, és vigyék el jó hírünket:

• Baller Zsuzsanna Tourinform Iroda vezetõnek a kiváló
szervezõmunkájáért,aktív részvételéért,

• az Óvoda vezetõjének és dolgozóinak, hiszen hétvégén
is úticsomagot készítettek,

• A Zamárdi Nõi Karnak és a Sulyom táncegyüttesnek a
fergeteges elõadásukért,

• Szabó Gábornak a profi hangosításért,
• a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak: Cziglényiné 

Katinak, Werner Editnek, Friesz Erikának.

Kiemelten köszönjük a segítséget a szállásadóknak:

• Marity Tibor és Marity Tiborné,
• Szili József és Szili Józsefné,
• Szalkai Endre és Szalkainé Berta Mária,
• Németh Lajosné,
• Gulyás Józsefné Ani,
• Pálfi István és családja,
• Csehi Gábor és családja,
• Szíjjártó József és családja,
• Nagy Tibor és Nagyné Czer Klára,
• Bartus István és családja.

Matyikó Zsuzsa  

Felhívás ebtartás szabályainak betartására

Településünkön az utóbbi idõben megszaporodtak a
közterületen gazdátlanul kóborló ebekrõl szóló bejelen-
tések. Minden esetben bebizonyosodott, hogy nem kó-
bor kutyáról van szó, hanem a tulajdonosok felelõtlensé-
ge, gondatlansága miatt elszökött, elkóborolt ebekrõl.

A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik
csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak, hanem
hanyagságból vagy figyelmetlenségbõl az ebeket közte-
rületen, mások ingatlanján hagyják kóborolni.

A kóborló ebek tulajdonosait a Polgármesteri Hivatal

elõször felszólítja, annak eredménytelensége esetén kez-
deményezi állatvédelmi bírság kiszabását.

A hatályos jogszabályok alapján minden kutyának érvé-
nyes (évente ismételt) veszettség elleni oltással és egye-
di azonosítóval (chip) kell rendelkeznie.

Felhívjuk továbbá a tisztelt állattartók figyelmét, hogy a
2019. évi ebösszeírás határideje május 31. volt. Ennek
pótlására 2019. július 15-ig van lehetõség.

Kérjük a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy fokozottan
figyeljenek kutyáikra, tekintettel az elõttünk álló nyári
idõszakra is.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal
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FÕZÕVERSENY KÉPEKBEN
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Ha pünkösd, zamárdi fõzõverseny!
Ezentúl mindig!

Mátyás király levese, gulyásleves, vadpörkölt, birkapörkölt,
pacal, tépett hús, palacsinta.
Nem, ez nem egy étlap.
Ez Zamárdi pünkösd szombatján megrendezett fõzõverse-
nyen elkészített ételek sorából ízelítõ. 

Szombat volt, ragyogó napsütéses szombat, talán idén az el-
sõ igazi nyári nap.
A környezet pedig lenyûgözõ: Balaton, kilátás Tihanyra,
szépen ápolt zöld fû.

21 csapat sorakozott fel reggel a versenyre az ország számos
pontjáról, amit utólag nem is versenynek hívnék, hanem in-
kább egy  baráti ismerkedésnek,  fõzéssel vegyítve.

Mindenki alaposan felkészült, minõségi alapanyagokat,
kellékeket hozott, hogy megmutassa, mit tud, és fõzzön a
barátainak, de akár idegeneknek is valami finomat.
Ment a munka, de közben  a csapatok egymással beszélget-
tek az ételekrõl, a helyrõl, honnan érkeztek, és magukról a
csapatokról, ki kicsoda, hogy került Zamárdiba.
Ha valaki megakadt valamiben, vagy elfogyott valami alap-
anyag, a többiek rögtön ugrottak, hogy segíthessenek.

Mindenki barátsággal fogadta az idegen érdeklõdõket is, és
visszavártuk azokat, akik a  kóstolgatás után  a  kész ételbõl
enni vagy akár vinni szerettek volna.

13 óra felé mindenki elkészült, és feltálalta a zsûrinek a fo-
gásokat. Annak a zsûrinek, aki folyamatosan járkált a csa-
patok között, és ellenõrizte a fõzés menetét.
A zsûriben enni szeretõ laikusok és szaktekintélyek is he-
lyet kaptak, hiszen zsûritag  volt a rendszeresen fõzõverse-
nyeken zsûrizõ Svets Zsolt és Jáhni László, a Kistücsök ét-
terem konyhafõnöke is.

A zsûrizést követõen mindenki kaphatott egy  tál ételt, és
szabadon végigkóstolhatta a teljes repertoárt. Volt, aki a
strandról érkezett fürdõruhában, de volt, aki messzi vidék-
rõl jött, hogy megnézhesse, mi fõ a bográcsban.

Igazuk volt a távolról érkezõknek, ennél kellemesebb, ol-
dottabb légkörû rendezvényen én még nem jártam! Szüle-

tésem óta Zamárdiban nyaralok, de elõször vettem részt
ezen a programon, és biztosan tudom, hogy mikor csak te-
hetem, jönni fogok, fõzni fogok.

Köszönöm, hogy  elsõ helyezett lehettem  a hagyományos
birkapörköltömmel.
Köszönöm, hogy Zamárdiban megtapasztalhattam, meny-
nyire összehozza az embereket a jókedv, a közös cél.
Köszönöm, hogy mindezt  Zamárdi város megszervezte, és
profi módon lebonyolította.
Köszönöm, hogy nagyapám 60 évvel ezelõtt Zamárdiban
vett nyaralót, így már én is idetartozom. 
Köszönöm férjemnek, hogy amíg én barátkoztam a többi-
ekkel, addig õ helyettem rázta (kavarni nem szabad!) meg-
állás nélkül a bográcsot, nehogy leégjen a pörkölt.

Üzenem minden fõzõtársamnak,  ha jövõre utolsó is leszek,
akkor is jövök!  Nagyon várom!

Dr. Kállay-Németh Imola
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny

A már évek óta hagyományteremtõ módon pünkösd ünne-
péhez kötötten megrendezésre kerülõ pünkösdi szezonnyi-
tó és fõzõverseny idén rekord számú nevezõ-fõzõ csapat
részvételével került lebonyolításra. A nevezõ/fõzõ csapatok
szakmai megmérettetésének eredményét igazán szakmai
zsûri állapította meg: Svets Zsolt, a magyar Halkolbász Lo-
vagrend vezetõje mellett Jáhni László, a Kistücsök étterem
séfjének együttmûködésével, aki Csákovics Gyula polgár-
mester úr személyes meghívásának tett eleget.További zsû-
ritagok voltak: Nádas György ( mûsorvezetõ, humorista )
Iberpaker Gábor ( Szántód SEFAG ), Bereki Anikó
(MTVA szerkesztõ- mûsorvezetõ ), Takáts Gyula ( Villány
polgármestere ), Dr. Nagy József ( ügyvéd ), Horváth Atti-
la ( vállalkozó ) valamint Tiffán Imre ( borász ).

A színpadi programok délelõtt a gyermekeknek szóltak,
majd a Nádas Györggyel folytatott kerekasztal beszélgetést
követõen a zsûri eredményhirdetés céljából vette át a szín-
padon a helyet.

Díjazások:
I. helyezett – Németh Imola- Solti birkapörkölt
II. helyezett: Bográcspubik – Mangalica curry
III. helyezett: GAMESZ – Gamesz pörkölt

Különdíjasok: 

- Felvidéki Hazajárók (Nyékvárkony) – Csallóközi 

mangalicakolbászos-csülkös pacal

- Csumisok(k)-Mátyás király leves

- Tahitótfalu csapata – Tótfalusi borsos tokány sztra-

pacskával

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – 

Székely babgulyás máltai módra

- NABE – Gombás - füstölt csülkös babgulyás

- Polgármesteri Hivatal – Erdei jófogás gánicával

- Óvoda – Chilis bab

A díjkiosztót követõen Korda György és Balázs Klári mû-
sorára több százan vonultak a színpad elé, és élvezték a mû-
vész házaspár megszokottan kiváló mûsorát. A zenei prog-
ram az IllFon Gt ( Illés-Fonográf emlékzenekar ) mûsorá-
val folytatódott 90 percben, és tartott 20:00 óráig, a helyszí-
nen maradó közönség nagy megelégedésére.

A pünkösdi programok vasárnap, június 9-én a Jegenye té-
ren folytatódtak a Bandi 2000 Bt.szervezésében, az Önkor-
mányzat támogatásával.
Köszönjük minden csapatnak a részvételt!

Júliusi rendezvények:
NYÁRI TEMPLOMI ORGONA KONCERTEK

Helyszín: Plébániatemplom, Fõ utca
Kezdési idõ: 20.15 óra
Ajánlott adomány: 1.000 Ft/fõ
Június 29. Steve Taylor-Szabó – pánsípmûvész koncertje
Július 13. Horváth Márk és Igric Balázs 
Július 20. Ruppert István
Augusztus 3. Schallinger-Foidl Artúr és Jancsó Benedek
Augusztus 10. Jong Hee Yoon és Karosi Bálint
Augusztus 17. Pálúr János

LURKÓK, VITORLÁRA!

Idõpontok: június 30, július 7, 21, augusztus 4, 18.
Helyszín, kezdési idõ: Bácskai u., kikötõ 17:00
Ingyenes gyermek vitorláztatás a Zamárdi Baráti Kör egye-
sület szervezésében. Általános iskoláskorú gyermekeket is-
mertetnek meg a Balaton és a vitorlázás szépségeivel.

BALATON SOUND FESZTIVÁL

Idõpont: július 3-7.
Helyszín: Kecskeméti és a Harcsa utca közötti strand
www.balatonsound.hu, info@balatonsound.hu

RED BULL AIR RACE

Idõpont: július 13-14.
Helyszín: teljes szabad strand területe
www.airrace.redbull.com/

NYÁRI ANIMÁCIÓS NAPOK A STRANDOKON

július 12. péntek 16:00-20:00 Bácskai u., Zenepavilon

július 14. vasárnap  16:00-20:00 Bácskai u., Zenepavilon

július 18. csütörtök 17:00-21:00 Kossuthu.,Rendezvénytér

július 19. péntek  17:00-21:00 Kossuth u.,Rendezvénytér

július 21. vasárnap  17:00-21:00 Kossuth u.,Rendezvénytér 

július 26. péntek  16:00-20:00 Jegenye tér

július 28. vasárnap 16:00-20:00 Jegenye tér

augusztus 2. péntek  16:00-20:00 Táncsics u.

augusztus 4. vasárnap 16:00-20:00   Táncsics u.

augusztus 16. péntek 16:00-20:00 Jegenye tér 

augusztus 18. vasárnap 15:00-20:00 Jegenye tér

augusztus 19. hétfõ 15:00-20:00  Bácskai u., Zenepavilon

augusztus 20. kedd   15:00-20:00 Bácskai u., Zenepavilon
Játékpark népi ügyességi játékokkal, asztali játékok és kéz-
mûvesség.



Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2019. július

VII. ROSÉ FESZTIVÁL

Idõpont: július 18-21.

Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér

Mindennap 16.00 órától kirakodó termelõi és kézmûves vásár,

neves villányi és balatoni borok,fa körhinta, légvár,ugrálóvár.

július 18. csütörtök

17.00 Felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Richter Fló-

rián Cirkusz lovasaival, néptáncosokkal, lovaskocsikkal,

Marching Jazz Banddel. Felvonul a villányi borrend.

Majorett bemutató, Marching Jazz Band.

17.40 Megnyitó: beszédet mond a két város polgármestere 

18.00 bemutatkozik Zamárdi, néptáncosok:

Sulyom néptáncegyüttes

19.00 CSEPREGI ÉVA

19.50-20.30  Szikra Laci stand-up comedy

21.00 -22.00 COMPACT DISCO

22:00 Bortotó

22.30-24.00 Fun Thomas Band

július 19. péntek

18:00 Stand-up comedy- Szikra László

18:30-19:45 Hot Shot

19:45-21:00 Stand-up comedy-Szikra László

21:00-22:00 BIKINI  

22:00  Bortotó

22:30-24:00 ROOM SERVICE

július 20. szombat

18:00-19:15 Feed the mogul 

19:15-19:45 Stand-up comedy Szikra László

21:00-22:30 LADÁNYBENE 27

22:30 Bortotó

23:00-24:00 NEW LEVEL EMPIRE

július 21. vasárnap

18:00 Szikra László stand-up comedy 

18:30-19:30 Step by Steph

20:00-21:00 GRAVITY BLUES BAND

21:30 Tûzzsonglõr show

21:50 Bortotó

22:00-23:30  ISMERÕS ARCOK

KILÁTÓI „TORONYÓRA” KONCERT
Idõpont: július 28. 20:30
Helyszín: Kilátó
Kegye János pánsíp koncert.

SÖR ÉS GOURMET FESZTIVÁL-Ízleld meg a nyarat!

Idõpont: augusztus 1-4.

Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér

A HAZAI MINÕSÉGI GASZTRONÓMIA EGYRE NÖ-

VEKEDÕ TRENDJÉT ERÕSÍTI hagyományteremtõ cél-

lal, belépõdíjmentes fesztiválként jött létre a Balaton szívé-

ben.

Bõvebb információ: www.zamardisorfeszt.hu

BALATONI JÁTSZADALOM

Idõpont: augusztus 8- 11.

Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér 

Augusztus 8. Hagyományok napja:

Csupa-csoda játszótér

Magyar Népmeseszínház

Hidán Csaba kuruc-kori hadibemutatója

Dió Banda táncház „pávás” fellépõvel

Augusztus 9. Versenyek napja:

Játékos tudomány-játszótér

Balaton Hétpróba verseny gyerekeknek

Az elsõ zamárdi „Föld körüli” vitorlás verseny

Balatoni kvízjáték

Sakkszimultán verseny

Flatland bmx-kerékpáros bemutató

Kéméndi Tamás (harmonika) – Gyõrfi Anna (ének) kon-

certje

Augusztus 10. Szív napja:

Bazsarózsa játszópark

Kudumba dobshow

Szívalkotás a Balatonban

Márkus Színház: Vitéz László

Wanderers koncert

Tûzzsonglõrök

Augusztus 11. Családok napja:

Játékos tudomány-játszótér

Dvorák-Patka Színház pantomimkomédiája

Langaléta Garabonciások: Háry János

Ragadozómadár bemutató és röptetés

Jazzation- a capella-koncert

Az idõjárás függvényében a szívalkotás nemcsak a tervezett

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

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek ked-
vezményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó
elfogadóhely listát. A fizetõparkolás bevezetésével a
Zamárdi kártya tulajdonosa 500 Ft kedvezményre jogosult

annak felmutatásával napi parkolójegy vásárlása esetén. A
Tourinform Irodában átvételi elismervény aláírásával nyit-
vatartási idõben átvehetõ. A kártyát a szállásadónak kell
igényelnie.

Nyitvatartásunk:
Júliusban hétfõtõl szombatig: 9:00-18:00; vasárnap: 9:00-
17:00 óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Sziget, Strand fesztivál, B my lake fesztivál jegyárusítás 

Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

2019. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek értékesíté-
sében történt legfontosabb változásokról a STRAND FESZTIVÁL és a B MY LAKE FESZTIVÁL esetében:

- kedvezményes bérletek száma Strand fesztivál esetében 200 darab, B My Lake fesztivál esetében
50 darab

- ára 2019-ben: Strand fesztivál: 19.500 Ft B my lake fesztivál: 18.500 Ft
- jelentkezés személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõben személyigazolvány, lakcím-

kártya felmutatásával, egyben születési hely és idõ  valamint E-MAIL CÍM rögzítése mellett,
- a bérletet csak zamárdi lakcímmel rendelkezõ személy igényelheti és használhatja fel a rendezvény

idején,
- a feliratkozás: 2019. július 15-augusztus 15.
- a jegyet a megadott email címre küldik ki, annak felmutatásával lehet a karszalagot kifizetni és át-

venni ( az e-mail cím megadásával nem történik feliratkozás sem DM sem más Hírlevélre )
- fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet bármelyik jegypénztárban  készpénzzel vagy bank-

kártyával a jegy felmutatásával ( telefonon is bemutatható vagy kinyomtatva ) tehát a feliratkozás-
kor nem kell fizetni. 

- aki megkapta a jegyet, a jegy értékének kifizetése után jogosult lesz a fesztivál karszalagra, amit a
csuklójára felhelyeznek, és a rendezvényre az ÁSZF és a Házirend alapján beléphet. 

SVERT KUPA – VITORLÁS HÉTVÉGE

A Balaton legrégebbi és legnagyobb

svertes hajós vitorlásversenye

Idõpont: augusztus 10-11. 10 órától

Helyszín: Bácskai u., kikötõ

www.svertkupa.hu

A 90 éve Zamárdiban elõször megrendezett Svert Kupa és

tradíciójának sikeres újjáélesztését követõen idén 5. alka-

lommal kerül rendezésre a népszerû Svert Kupa Zamárdi -

DELL túraverseny a Bácskai utca végén található kishajó

kikötõben és városunk elõtti vízterületen. A verseny célja:

a balatoni sekély vízben is alkalmas uszonyos vitorlás hajó-

zás, mint sport népszerûsítése. 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Kis város nagy szívvel (2008-2018) 1500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- kulcstartók ( fém, mûanyag ), hûtõmágnes (fa, 

mûanyag), bögrék
- Új pólók ( nõi-férfi fazon ) Zamárdi a Balaton 

szíve logóval
- Baseball sapkák
- strandtáska
Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás, scannelés:
35 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / oldal
Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az ország egész terü-
letére érvényes jegyekkel!
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek
A nemzeti összetartozás napján nagyon sokan eljöttek a
Magyar fájdalom-szobornál tartott megemlékezésünkre.
Bár a külhoniak és belhoniak összetartozásának megerõsí-
tése az alkalom stratégiai célja, de azért levontam tanulság-
képpen, hogy érzékelnie, tudnia kell a kisdiákoknak, és épp
ezért mindig hangsúlyozandó, hogy mekkora veszteség és
mekkora igazságtalanság ért minket 1920-ban! A feltáma-
dásnak nagypéntek az elõzménye! A rendezvénynek volt

egy interaktív mozzanata: a magyar történelem és kultúra
olyan nagy alakjait idéztük fel, akiknek élete egy ma hatá-
ron túli településhez köthetõ. Az írnok gyerekek egy kõre
írták rá az illetõ város vagy falu nevét, s azt a történelmi
Magyarország-ágyásba helyezték el.
Éves erdélyi honismereti kirándulásunkra 6-án indult el a
csapat. Nagy körutat tettünk, nincs mód hosszú élménybe-
számolóra, és az írás amúgy sem pótolja az átélteket, de
távirati stílusban következzék  pár  gondolat: Nyírbátor:
Báthory István erdélyi vajda megfogadta, hogy ha gyõz a
kenyérmezei csatában, két templomot épít Bátorban. Foga-
dalmát teljesítette, és megtekintettük mindkét, ma is álló
gótikus remekmûvet, melyeket Bátor legendás és történel-

július
Júl. 1-tõl aug. 31-ig: Origami kiállítás a tájházban (nyitva: 10:00-12:00, 16:00-18:00, kivéve hétfõ)
2-a, 17:00: A mûvésztelepi festõmûvészek záró kiállítása
3-a, 9:00-: vásár
8-a, 13:00-: vásár
18-a, 9:00-: vásár
18-a, 17:00-: Sulyom próba
22-tõl 27-éig: Bodrogi Éva nyári képzõmûvészeti tábora gyerekeknek
24-e, 9:00-: vásár
28-a, 20:00-: Toronyóra – Kegye János pánsíp mûvész koncertje a kilátónál
29-tõl aug. 4-ig: Tánctábor  
Szerdánként: jóga (17:00), csütörtökönként: zenekari próba, péntekenként: Szakasztó népdalkör próbái (18:00).

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az itteni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság! 

Nemzeti összetartozás napja

Báthoryak õse legyõzi az Ecsedi-láp sárkányát A kerlési csata emlékmûve félig a földben
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mi sajátosságait ábrázoló sétánya köt össze. Nagykároly: a
vidéket újratelepítõ Károlyi grófok romantikus várkastélya
a központban gyönyörûen fel van újítva, hatalmas parkja
kellemes felüdülést nyújt a kánikulában. Kaplony: az õsi

bencés monostorra épült ferences egyház altemplomában
nyugszanak a Károlyiak, köztük Rákóczi vezére, Károlyi
Sándor. Aranyosmeggyes: a Lónyaiak, Wesselényiek 19.
században még lakható reneszánsz várkastélya ma rom. A
németek 1944-ben felgyújtották, s ez megfelelt utána az új
hatalomnak. Avasújváros: az Avasság legmagyarabb tele-
pülésének erdõs határában szálltunk meg egy tiszta, kelle-
mes hotelben. Nagybánya: szakadt az esõ, a város fõterén
nemzetközi strandkézilabda verseny zajlott. Magyar csapat-
tal is találkoztunk. A városmag nevezetességeinek megte-
kintésétõl az esõ sem tántorított el minket. Kerlés: Szent
László, Géza, Salamon és a kunok mitikussá emelkedett
csatája (párviadal a szûzért) dombjának aljában továbbra is
ebek harmincadján van a Bethlen-család misztikus kriptajá-
rata. Végigjártuk. Cegõtelke: Kerlés szomszédságában, a
magyar többségû református falu hegyi temetõjének ormán
hirdeti pár éve a csata máig ható áldozatát és üzenetét a
székely furfanggal engedélyeztetett emlékmû. Gernyeszeg:
Teleki gróf uram kissé száraz hangnemben vezetett végig

minket megújulásban lévõ kastélyán. Marossárpatak: a
templom melletti telken Erdély összes fejedelmének mell-
szobra látható! Korond: a Likas-kõ kerek nyílása pontosan
a Sarkcsillagra néz, nem hiába Firtos és Tartód tündérek
kozmikus küzdelmének emléke! Csíksomlyó: a búcsúi
szentmise elsõ felében csendes, pünkösdi áldást jelentõ esõ
esett, majd mikor az átváltoztatás ostyáját felmutatták, ak-
kor a napkorong fénye is áttörte a felhõket, és kisütött a
nap. A ferences rend könyvtárának átadtam megõrzésre a
Zamárdiból induló és 2005-tõl 2017-ig tartó Feltámadási
menet könyvvé szerkesztett összes dokumentációját. Mik-
lósvár: az erdélyi fõúri élet hangulatos múzeumává változ-
tatta át Kálnoky Tibor gróf a visszakapott kastélyát. Kedve-
sen beállt közénk egy csoportképhez is. Barcaföldvár: az
Árpád-korban ez a vár volt a Barcaság központja, ide inter-
náltak 1944-ben a románok sok ezer magyart és szatmári
svábot, hogy aztán tífuszban pusztuljanak el, szerencsétle-
nek oly sokan… Brassó: utcafesztiváli nyüzsgés, a sétáló ut-
ca, a Fõ tér a városházával, a Fekete-templom ma is nagy-
betûs Európa!  Prázsmár: itt van Erdély tán legszebb szász

Boldog Apor Vilmos Segesvár nagy magyar szülöttje

Károlyi Sándor kuruc generális koporsója a
kaplonyi altemplomban

Hunyadi János szellemét idézõ szobor a vajdahunyadi
vár lovagtermében
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ÓVODA HÍREI

erõdtemploma. Kökös: Gábor Áron itt esett el a csatában a
Fekete-ügy hídjánál. A falu másik végében lévõ Gulyás
Csárdát ajánljuk minden arra járónak, térjen oda be!
Székelyudvarhely: az Alexandra Cukrászda mindig vágyott
úti cél. Az Eötvös Líceum a Székelytámadt várban találha-
tó, ki ott jár, nézze meg a harangkiállítást!
Segesvár: ódon városközpontja a hegyen az Óratoronnyal,
a bástyákkal, a templomokkal, középkori házakkal szász vi-
lág. Hej, szászok, 1918-ban rossz lóra tettetek, hogy nem
velünk tartottatok! Út Segesvárról Szentágotán át az Oltig:
harmadrendû országút, de príma! Kerc: a cisztercita apát-
ság impozáns romja a szász evangélikus lelkész gondosko-
dásában remek úti cél a Fogarasi-havasok közelében!
Algyógy: egy telken két középkori református templom, a
parókia magyar ifjúsági táborozó hely. Jó szállás, finom éte-
lekkel, érdemes itt megszállni!
Kenyér-hegy: A Maros mente itt a Kenyérmezõ. Kinizsi Pál
és Báthory vajda itt verték ripityára a török sereget. A fo-
lyónál van a Kenyér-hegy. Tényleg kenyér alakú. Oldalában
ezernyi aranysárga növény „szentségtartó”, az ökörfarkkó-
rók. Jorgován vitéz innét ûzte el délre, az oláh õsök földjé-
re kardjával a sárkányt. Vajdahunyad: szépen felújították a
várkastélyt, nyüzsögnek benne a turisták. A Hunyadi család
történetébõl inkább mi magunk készüljünk fel! Hogy van-e
fényképezési jegyünk, senki nem ellenõrizte. Déva: akik

még közülünk nem voltak a várban, a felvonóval felsiettek,
de Kõmûves Kelemennét nem találták otthon. Végül meg
kell, hogy említsem, csapatunk egyik nehéz sorsú tagjának
élete vágya volt, hogy egyszer eljusson Csíksomlyóra.
Hálás szívvel tolmácsolom köszönetét azon zamárdi em-
bereknek, akik összeadták ehhez utazása költségeit! Õk
nagyon sokan voltak! A Csíksomlyói Szûzanya kegytemp-
lomában mindegyikõjükért fohászkodott, hogy nemes
gesztusukért áldja meg õket a Jóisten!

A Ki mit tud?-gála szereplõinek jutalma egy ingyenes vo-

natos kirándulás lett volna Lellére, egy ottani kitûnõ fagyi-

zóba! Az utazás napján harmadfokú hõségriasztást adott ki

az illetékes szakhatóság, így a vonatozásból nem lett sem-

mi, a fagyizásra Zamárdiban került sor. A hirtelen átszerve-

zés nem volt teljesen zökkenõmentes, de felelõs döntés szü-

letett, mert a gyermekek egészsége a fontos!

Megnyílt a tájházban a haiku origami kiállítás, az idei idõ-
szaki tárlatunk. Sági Judit, a Magyar Origami Kör elnöke és
segítõje kitûnõ kiállítási anyagot hozott el, és a megnyitó
utáni foglalkozás is nagyon kellemes volt. Kár, hogy a köz-
vetlen elõtte jött esõ miatt és a ki tudja, még milyen más
egyéb ok miatt, csak kevesen bátorkodtak el a tájházba!
No, nincs mit tenni, akit érdekel, nyár végéig megtekinthe-
ti a kiállítást. A haiku és origami hogyan illik össze? Nem-
csak japán mivoltuk miatt, hanem közvetlenül azért, mert
egy-egy haiku vers ihlette meg egy-egy origami mestermû
készítõjét! De persze vannak ott verstõl független lények is,
origami bogarak, ragadozók, madarak, mindenféle jószág.
Szent Iván-éji koncertünket a Szamárkõnél idén a Holló-
ének együttes adta. A kultikus Szamárkõ, Szent Iván-éje, a
visszajáró törzsközönség és a kíváncsi újak és legfõképpen
az európai népek középkori zenéjét játszó, kitûnõ Holló-
ének együttes idén is varázslatos hangulat egységét terem-
tette meg. A tûzugrás félig komoly, félig játékos mozzanata
is hozzájárult programunk sikeréhez. A magyar szabadság
napi térzenére lapzártánk után kerül sor.

GP

Kálnoky Tibor gróf csapatunk részvételével

A Közösségi Házban megrendezésre került „Ki mit tud”

gálán óvodánkat az almás csoport képviselte. Zenés, táncos

mûsorukkal színesítették a rendezvényt. 

24-én gyereknap alkalmából egy vidám délelõttöt töltöt-

tünk el az udvaron, különbözõ játékokkal és a szülõk által

felajánlott finomságokkal készültünk a gyerekeknek. Külön

köszönet az Ice ’N’ GO! felajánlásért.

A kihívás napja a mozgás fontosságáról, annak megszeret-

tetésérõl szólt. A gyerekek golfoztak, ugróiskoláztak és

akadálypályán ügyeskedtek. 

Az iskolába készülõ nagyokat május 31-én búcsúztattuk el.

Délelõtt egymás vállát fogva, énekelve járták végig az óvo-

da minden zegzugát. Elbúcsúztak az óvoda dolgozóitól, ba-

rátoktól, csoporttársaktól. Elköszöntek a csoportszobáktól,

ahol annyi szép játékkal játszottak, az udvartól, ahol fo-

gócskáztak, hintáztak, mászókáztak és a konyhától, ahol

kedvenc ételeik készültek. Meglepetésként kaptak egy ha-

talmas tortát, amit a négy csoport közösen fogyasztott el. A

ballagók hozzátartozóit délutánra vártuk sok szeretettel a

gyönyörûen feldíszített tornateremben. A gyerekek nagyon

ügyesen szerepeltek, megható volt nézni õket. Útravalóul
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tarisznyát, füzetet és virágot kaptak. Kívánunk nekik jó ta-

nulást és boldog, sikeres iskolás éveket! 

Néhány dalos játékkal a NABE által megrendezett Zöld

Fesztiválon is szerepeltek az ovisok. Jutalmul üdítõt és pa-

lacsintát is kaptak a Szili család felajánlásának köszönhetõ-

en.  

Június 7-én a tanító néni eljött az óvodába, hogy személye-

sen megismerkedjen leendõ elsõs osztályával. Rita nénit

nagy örömmel fogadták, voltak, akik rajzzal is kedvesked-

tek. 

A városi fõzõversenyen az óvoda dolgozói is aktívan kivet-

ték részüket, chilis babbal, kevert süteményekkel, pitékkel

készültek a rendezvényre látogatóknak.  

A 13-át nagyon várták a gyerekek, ezen a napon látogat-

tunk el a Budakeszi Vadasparkba, ahol emlõsöket, madara-

kat és háziállatokat is megcsodálhattak. Az erdõ övezte

parkban rengeteg új élménnyel gazdagodtak. Többek kö-

zött részesei lehettek a medve és farkasetetésnek, a pa-

rasztudvarban simogathattak háziállatokat, és a kézen ne-

velt muflonok és dámok is karnyújtásnyira voltak tõlük. 

A manó csoportos gyerekek az egyik délelõttöt a sportpá-

lyán töltötték, közösen tornáztak a 8. osztályosokkal. 

A nyáron óvodába járó gyerekekkel sok idõt töltünk a sza-

badban. Ellátogattunk a könyvtárba, az udvaron rengeteget

homokoznak, trambulinoznak, fagyiznak és nemsokára a

medencében is fürödhetnek majd. 

Barta Ilona óvodavezetõt 40 éves jubileuma alkalmából ki-

csit megkésve köszöntötték az óvoda dolgozói. A kollektí-

va nevében szívbõl gratulálunk és köszönjük áldozatos

munkáját! Kívánunk neki az elkövetkezendõ idõszakra is

sok boldogságot és jó egészséget!
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ISKOLAI HÍREK

Május 30-án a közösségi házban szereztek tanulóink felejthetetlen pillanatokat a szép számú közönségnek. A nép-

táncvizsgán megcsodálhattuk tudásukat. 

Június 3-án a 7-8. osztályosok Budapesten a Madách Színház Rocksuli c. elõadásában gyönyörködtek. 

4-én a 2. osztályosok Tihanyban túráztak, és megtekintették a Levendula, -látogatóközpontot.

A 3. o. Sümeg várát és az örvényesi vízimalmot „vette be”.

A nyolcadikosoknak szuper napjuk volt: õk az egész napot balatoni vitorlázással töltötték. 

Az itthon maradottak megemlékeztek a gyászos trianoni döntésrõl.

6-án és7-én ásványvásáron láthattuk a természet csodáit.

7-én látogattak el az elsõsök a Városi Könyvtárba. Ildi néni olvasmányokat ajánlott a nyári szünidõre,

majd „A soknevû macska” c. mesét mesélte el a gyerekeknek. Ezt követõen ügyeskedtek is a kicsik: kéz-

mûves foglalkozáson varrás-technikával készítették el a soknevû macska képét.

11-én az elsõsök a Budakeszi Vadasparkba látogattak.

12-én az alsósok kutyás bemutatón vettek részt.

13-án délután a nyolcadikosok szép mûsorral búcsúztak tanáraiktól.

14én délelõtt ballagási fõpróbát tartottunk, majd ünnepi díszbe öltöztettük iskolánkat. 

15-én csengettek be utoljára ebben az iskolában 23 végzõs diákunk számára. Nagyon vártuk már mi is,

hisz ez jelzi a vakáció kezdetét, de az õ számukra a csengõszó a búcsút jelentette. Idén a felújítás mi-

att az iskolaudvaron köszöntek el szép mûsorral diáktársaiktól s az iskolától. A ballagást tanévzáró

követte, ahol eredményes munkájáért sok tanulónk kapott jutalmat.

8. osztályosainknak sok sikert, eredményes helytállást kívánunk az életben s az új iskolájukban!

Jún. 21-28 között fogadjuk lengyel testvértelepülésünk 30 tagú küldöttségét. Veszprémi kirándulás, sportnap,

táncház, strandolás, gokartozás, sárkányhajózás, paintball, kerékpáros kirándulás szerepel a program-

ban. Ezzel viszonozni tudjuk azokat az élményeket, melyeket diákjaink a lengyelországi tartózkodá-

suk során kaptak. A program az önkormányzat támogatásával- melyet nagyon köszönünk- és pedagó-

gusaink aktív közremûködésével valósul meg. 

A HEBE országos német nyelvi tavaszi versenyében remekeltek diákjaink. Az ötfordulós egyéni versenyben

SZÖLLÕSI MÁTÉ a második lett az országos megmérettetésben. Szintén a HEBE „Spiel und gewinn!” német

nyelvi országos csapatversenyben a hatodikos vegyes csapat -SZÖLLÕSI MÁTÉ ÉS PAPP KLAUDIA - nem talált

legyõzõre: ORSZÁGOS ELSÕK lettek.

*
A 3. osztály nagyszerûen szerepelt a SIÓ-ECKES pályázatán. Egy 34 db-os kártyajátékot kellett játékszabállyal
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együtt megtervezniük. Ügyességükkel 2. helyezést értek

el a korcsoportjukban, s a jutalom /35.000 Ft/ sem ma-

radt el.

Az idei tanévben is gazdagodik iskolánk. A polgármes-

teri hivatal TOP-pályázaton nyert 200 milliós energeti-

kai felújítást /nyílászáró- csere, fûtéskorszerûsítés/.A

tanév során már folytak a munkálatok, így szeptember-

tõl egy „modern”intézményben kezdõdhet a tanítás.

Nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy tovább-

ra „sem engedi el a kezünket”, és támogatja iskolánkat.

Sokat köszönhetünk amúgy is a zamárdi önkormány-

zatnak és a képviselõ-testületnek, hisz a múltban is

minden támogatást megkapott az iskola. Az évek során

a két intézmény között nagyon jó kapcsolat alakult ki.

A zamárdi iskola modernebb és szebb lett, segítségük-

kel tanulóink számtalan versenyre eljuthattak. Minde-

nütt gyarapítottuk iskolánk, településünk jó hírét.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

/Hirsch Judit/

BALLAGÁS
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Versenyeredmények:

A tanév során diákjaink közül sokan vettek részt tanulmá-
nyi- és sportversenyeken. „Legjeink”- akik a megyei és re-
gionális versenyeken az 1-10., országos versenyeken az
1-20.helyen végeztek- a ballagás napján felkerültek a dicsõ-
ségfalra, és oklevelet kaptak.

Versenyeredmények:

Felkészítõ tanárok: Benkõ Margit, Galóné Kárpáti Ildikó,

Galó Tibor, Gara Diána, Hirsch Judit, Orosz Zoltán, Si-

mon Alice, Szücs Gáborné, Király Johanna úszóedzõ, Ko-

vács Franciska és Fülöp Milán tánctanárok

Néptánc: Az Együd Árpád emlékére megrendezett Somogy

megyei gyermek és ifjúsági néptánc fesztiválon az Elõkép-

zõ 2. osztály bronz, a Gánica csoport ezüst, az Alapfok 1.

osztály pedig arany fokozatot kapott, ezzel továbbjutott a

kaposvári döntõbe.

Felkészítõ tanár: Szugfill Zsolt

TANÉVZÁRÓ 2019
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Az 1999-ben Perjési János által alapított FEKETE ISTVÁN-DÍJban azon végzõseink részesülhetnek, akik 8 éven át ma-
gatartásukkal, szorgalmukkal, tanulmányi- és versenyeredményeikkel példaként állíthatók társaik elé. Idén két büszkesé-
günk, BALOGH HANNA és ERDEI CSENGE KINCSÕ érdemelte ki a díjat.

Csákovics Gyula polgármester úr kezdeményezésére elsõ alkalommal rendeztünk 8. osztályos tanulóink számára helytör-
téneti versenyt, melynek 1. helyezettje Puruczky Levente lett. A díjat a polgármester úr adta át.

A polgármester úr által alapított „Jó tanuló, jó sportoló” díjat Pintér Emma és Ficsor Zsófia vehette át.

Tarr Péter igazgató úr két SZM-szülõnek és két nyolcadikos szülõnek köszönte meg munkáját: Bertalan Andreának,
Werner Editnek, valamint Póka Barbarának és Battonyainé Vetõ Natáliának. Andrea 9 éven át tartó fáradhatatlan mun-
kája, lelkesedése, segítõkészsége nagyon fog hiányozni mindannyiunknak. Andrea, köszönünk mindent, amit iskolánkért
tettél! 

H.J.

Tanulmányi eredmények

Tanulmányi eredményeik alapján könyvet és oklevelet kaptak a kiváló, kitûnõ és jeles tanulóink:



Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2019. július

A Zamárdi Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány
2018. évi eredménye

Adatok ezer Ft-ban
Összes tevékenység bevétele:

Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás:
Támogatás magánszemélyektõl: 78
Kamatjóváírás bevétele: 0
1% SZJA felajánlások 176
Vállalkozási tevékenység bevétele: 0

Összes bevétel: 254

Alapítványi tevékenység költségei, ráfordításai:
Tanulók támogatása 250
Bank-, posta-, egyéb mûködési költségek 2
Értékcsökkenési leírás: 63

Összes költség: 315
Alapítvány 2018. évi eredménye: -61

Zamárdi, 2019. május 25.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatják
alapítványunkat.

Alapítvány Kuratóriuma
Adószám: 18775882-1-14

Június 18-án Debrecenben rendezték meg a Kisiskolák
sportversenyének országos döntõjét. Lány atlétika csa-
patunk 3 próba versenyben megvédte bajnoki címét,
amit svédváltó aranyéremmel koronáztak meg. Szenzációs
futásukkal 10 éves diákolimpiai csúcsot döntöttek meg.

A 4. osztályos Tóth Hanna Krisztina egyéniben is meg-
nyerte korosztálya versenyét.
A csapat tagjai: Bölcsik Rozi(egyéni versenyben:12),
Ficsor Zsófia(11), Horváth Izabella(5), Pintér Jázmin
Noémi(5),Tóth Hanna Krisztina, Ujvári Patrícia(17)

Iskolai sporthírek
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Egyesületünk által megálmodott Egészségkert gondozá-
sát a GAMESZ lelkiismeretesen végzi.  Tagjaink is szívü-
kön viselik sorsát, ezért idõnként besegítenek a fenntar-
tási munkákba. Az elmúlt hónapban a gyógynövények és
virágok ültetését, gyomlálását Bölcsikné Ági, Pappné
Klári, Kissné Eszti, Sebestyénné Irénke és Horváthné
Irénke vállalta.

A kert faelemeit – kaput, oszlopokat, asztalokat, pado-
kat – újra festették:  Hirschmann Attila, Nagyné Magdi,
Harsányi István, Csizmadia István, Bazsó József és Szil-
vi. Nagyon igyekeztünk alapos munkát végezni.  Remél-
jük, a kétszeri  lekenéssel a GAMESZ is meg lesz elé-
gedve.

A fákat, bokrokat Kelemen Pongrác metszette meg.

Kirándulás

Gyermekkori  izgalmas indián regények jutottak eszünk-
be, mikor meghallottuk, hogy az „Inkák Aranya„ kiállí-
tás Budapestre érkezik. Május 21-én - a kihagyhatatlan-
nak ígérkezõ élmény reményében- 13-an ültünk vonatra.

A világ legértékesebb  arany és ezüst gyûjteménye a pe-
rui Aranymúzeumból érkezett hazánkba. Az inka nép
eredeti kincsei az Unesco Világörökség részét képezik.
A kiállítás szemléletesen mutatta be az amerikai konti-
nens történelmét, és azt is, hogyan vette el az egész világ
eszét az arany csillogása. Az Ügyes Kezek tagjai sokat
idõztek egy-egy csodás hímzés és nyaklánc elõtt. A kiál-
lítás tárgyai egy olyan letûnt civilizációt tártak elénk,
amely napjaink emberének is megmutatta, hogy mennyi-
re lenyûgözõ kultúrát teremtettek már Machu Picchu
korában.

Ebéd után a  Nemzeti Múzeumban megnéztük az arany-
szálakkal hímzett, felbecsülhetetlen értékû magyar koro-
názási palástot. Ezt Szent István és felesége, Gizella var-
ratta miseruhaként a székesfehérvári bazilika számára.
Ez után a késõ római ezüst kincsleletet, a Seuso - kincset
néztük meg,  melyet a hetvenes években a Balaton köze-
lében találtak meg.  A jelenleg ismert 14 darabot, vala-
mint az ezeket rejtõ rézüstöt is, meghatottan vettük
szemügyre. Sajnos itt tilos volt fényképezni.

A sok szépségtõl feltöltõdve  érkeztünk haza.

Pünkösdi szezonnyitó fõzõnappal

Ezzel a rendezvénnyel zártuk 2019 elsõ félévét. Lelkes
csapatunk pincepörköltet készített káposztasalátával.
Mint a júniusi újságban már jeleztük, a cél az volt, hogy
tagjainkat megvendégeljük egy tál étellel  és egy pohár
itallal, közben elbeszélgetünk.

Többen hoztak frissen készült süteményeket és férfi tag-
jaink finom borokkal is megleptek bennünket. Összesen
22 csapat fõzött jobbnál jobb ételeket. Sokan jöttek vi-
dékrõl. A mellettünk lévõ sátorban fõzött Zamárdi test-
vérvárosának csapata. A fõzés során adódtak alapanyag
hiányosságaik, amit szívesen pótoltunk. Persze ezt õk
mindig egy kis villányi borral hálálták meg. Amikor már
közelített felénk tõlük valaki, már elõre nevetve mond-

tuk: „tudjuk, tudtok adni érte egy kis bort!” Nem csoda,
ha a jó hangulat már fõzés közben megalapozott lett. A
közösen elfogyasztott ebéd után együtt énekeltünk Kor-
da Györggyel és Balázs Klárival. A gyönyörû idõben
sütizgetés, borozgatás, beszélgetés következett. Bizony
sajnálhatják azok, akik nem jöttek el!

Bazsó Szilvi
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NABE HÍREK

A NABE Zamárdi csoportja programdús napokat, hete-
ket tud maga mögött. Idõben az elsõ – és talán legjelen-
tõsebb – rendezvényünk a Zöld Fesztivál.

Idén – június 2-án, vasárnap – Zamárdi adott helyet ne-
ki. Mind a 17 NABE csoport részt vett: az alkalomhoz il-
lõen díszített sátraikban mindannyian más-más megle-
petést szereztek. Örülünk, hogy a határon túli adaiak is
elfogadták meghívásunkat. Baller Zsuzsa profi módon
konferált: bemutatta a csoportokat és a mûsort adó sze-
replõket.

Gyönyörködhettünk az óvodások táncában; sok érdekes-
séget hallhattunk Gaál Tamás Nagy Viktorral és Bánfal-
vi Ágnessel folytatott beszélgetésébõl.

A polgármester úr jóvoltából kisvonatozhattak a váro-
sunk nevezetességeivel megismerkedni akaró vendégek.
Schwarc Béla lovas kocsikáztatását is sokan élvezték.

Pozsonyi Zsuzsi húsmentes finomságai nem csak ebéd-
idõben estek jól…

Az endrédi iskolások bemutatták csipkéik mellett a ké-
szítés folyamatát is.

A Szekszárdról jött Terike a foltvarrás mûvészetébe en-
gedett bepillantást.

Nehéz lenne- a teljesség igényével – felsorolni, mi min-
den tette még széppé az idei Zöld Fesztivált.

Az biztos, hogy a helyi csoport tagjainak és a GAMESZ
segítsége nélkül nem sikerült volna ilyen jól a rendez-
vény.

Köszönet mindenkinek, aki süteményével vagy mással
hozzájárult a nap felejthetetlenné tételéhez.

Másik jelentõs esemény a NABE június 8-án rendezett
helyi fõzõversenyén való részvétel.

Csoportunk csipetkés csülkös babgulyást készített.

Az ötletgazda és a „fõszakács” a Szentlõrincen lakó Fata
Gyula volt, aki szívesen tett eleget a meghívásnak, és vál-
lalta a kihívást.

Zsírmentes gulyása sokak számára jelentett meglepetést. 

Számtalan finom étel került a zsûri asztalára; mi sem val-
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lottunk szégyent a babgulyással: különdíjat – ajándék-
csomagot – kaptunk érte.

A fõszakács kuktái Börzsei Annamária, Kajdi Tiborné,
Kránitz Tímea, Papp Istvánné, Szabóné Éva és  Tóth
Józsefné voltak.

Nem csak Fata Gyulát illeti köszönet, hanem õket is!

A szokásos tavaszi virágültetésbõl a májusi lapzárta
után, 23-án vettük ki részünket, ezért maradt ki az errõl
szóló tudósítás a júniusi Hírmondóból.

Dula Pali vezetésével a Bazsó Józsefné, Bráder Lajosné,
Fehér Imréné, Halász Józsefné, Kajdi Tiborné, Kiss
Gyuláné, Pálfi Istvánné, Szabados Tiborné, Papp István-
né és Szabó Józsefné alkotta csapat tarka virágokkal ül-
tette tele városunk parkjait.

Nekik és a GAMESZ dolgozóik folyamatos munkájának
köszönhetõ, hogy a zamárdiak és a hozzánk érkezõ nya-
ralók tavasztól õszig gyönyörködhetnek a színpompás
látványban.

Bemné dr. Schneider Mária

Kajdi Tiborné 



Zamárdi Hírmondó 24.oldal 2019. július

BARÁTI KÖR HÍREI

SIKER

2019.06.20-án adták át a Parlamentben a 2019. évi Országos Pálinkaverseny díjait.

A ZIMEK Pálinka Manufaktúra 2 Champion-díjjal, 8 arany-, 10 ezüst- és 8 bronzéremmel elnyerte a Magyarország
2019. évi legeredményesebb pálinkafõzdéje II. helyezettnek járó díjat.

Ez 2010 óta a legjobb eredménye a cégnek.

Balszerencsés évadnyitó
a motorcsónak világbajnokságon

Június 1-2-án indult a F250 világbajnokság Borettóban.
(Olaszország) A versenyre nagy reményekkel érkeztünk, de
jókedvünk hamar elszállt, amikor megláttuk az áradó, hor-
dalékkal tele Po folyót, ahol versenyeznünk kellett. 

Már az edzésen és idõmérõ futamon láttuk, hogy 2 olasz
hajó nagyon gyors, és ennek eredményeként az elsõ fu-
tamot Péter a 3. helyrõl kezdte meg. Néhány kör után
már a 2. helyért csatázott, amikor egy
súlyos bukás miatt megszakították a
futamot, és új rajtot kezdtek. A rajtot
követõen röviddel ismét bukás tör-
tént, és ezzel az elsõ futamot leintet-
ték, és a megtett körök alapján érté-
keltek.

A második futamon újra az élme-
zõnyben hajózott Péter, azonban 4
kör után a hajó megállt, és Péter ki-
állni kényszerült. A depóban láttuk,
hogy a propeller egyik levele eltörött,
vélhetõen valami uszadék tönkretet-
te.

Az utolsó futam közben a motor újra
„megadta magát”, így a verseny
sszesítésében csak a 7. helyet tudtuk
elérni a VB elsõ olasz versenyén.

Az egész csapat lógó orral készülõdött a hazautazáshoz,
mert lényegesen jobb eredményre számítottunk. Ezen
még az sem segített, hogy Péter hajója nem sérült a bal-
esetek és uszadékok miatt, pedig régen látott ennyi tö-
rött és sérült versenyhajót a rendezõség.

Idehaza motorjavítás a feladat és készülés a július 13-14-
én San Nazarróban (Olaszország) tartandó F-250 mo-
torcsónak Európa bajnokságra, ahol talán már a szeren-
cse is mellénk szegõdik végre.

margó
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KITÜNTETÉS

Június második hétvégéjén ünnepelte alapításának
123. évfordulóját Balatonföldvár.

Balaton-Földvár Fürdõtelep 1898-1907. közötti
idõszakban vezetett vendégkönyvének feldolgozásá-
val, a település helytörténeti értékeinek gazdagításá-
val, Balatonföldvár kulturális életében vállalt áldo-

zatkész tevékenysége elismeréséül Balatonföldvár
Város Polgármestere „Önkormányzati elismerõ
oklevelet“ adományozott Bemné dr. Schneider
Máriának, városunk díszpolgárának.

Szívbõl gratulálunk!
T. Jné

MFB Kamatmentes hitel
lakosság részére 10 % önerõvel lakóház, nyaraló-
ház energetikai korszerûsítésére!

Az uniós forrású GINOP-8.4.1/A-17 keretében az aláb-
bi korszerûsítésekhez lehet kamatmentes hitelt felven-
ni:

- ablak, külsõ ajtó cseréje
- homlokzati falak hõszigetelése
- padló hõszigetelése
- padlásfödém és ferde tetõ hõszigetelése
- kazáncsere ( kondenzációs gázkazán)
- napelem rendszer telepítése
- hõszivattyús rendszer telepítése
- elektromos hálózat korszerûsítése

Keresse bátran cégünket az alábbi elérhetõségeken:
Tel: 06 30 703 4882
E-mail:energetikatan12@gmail.com
Web:www.energetikatanusitas.com

Dél-Balatoni központunk Balatonszárszón található!

Felhívás!

Immár 6. esztendeje kerül megrendezésre Zamárdiban,
a Közösségi Házban a Kreatív kézmûves hét!

Minden évben, mindennap más-más tárgyat készítet-
tünk.
Eljöttek a Zamárdiban élõ családok és az itt üdülõk is:
kicsik és nagyok egyaránt.

Sok kedvükre való feladatot találhattak a változatos kí-
nálatból, melyeket játékos ötletekkel valósíthattak meg.
Így lesz ez a 2019-es vakációban is!
Idén nyáron: július 22-tõl 26-ig 17 órától várom az érdek-
lõdõket! A programot az Önkormányzat támogatja!

Köszönettel:Bodrogi Éva
rajz- vizuális kultúra tanár
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KEDVES VÁSÁRLÓIM !
A NAGYVÁRADI UTCAI FESTÉK-

BARKÁCS BOLTBAN

JÚLIUS 8-TÓL  31-IG
A BOLTI ÁRUKÉSZLETRE

15 - 20 - 25 %
KEDVEZMÉNYT ADOK !

A BOLT JÚLIUS VÉGÉN BEZÁR.

HÛSÉGES VÁSÁRLÓIMNAK
KÖSZÖNÖM A 24 ÉVE TARTÓ

BIZALMAT !

TISZTELETTEL KOVÁCS ISTVÁN
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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



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

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevéltartó,

vendégkönyv és étlaptartó
készítését.

Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.
Tel.: 84-352-761, 06-20-9615-834,
e-mail:mvarnagy@freemail.hu

Zamárdi plébániatemplom:

Zamárdi Hírmondó 28.oldal 2019. július

MISEREND

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Református istentiszteletek idõpontjaMiserend 2019. július

hétfõ, szerda, péntek 7:30 óra
kedd, csütörtök 19:00 óra
szerda 19:00 óra
vasárnap 9:30 óra
Kápolna (Petõfi u. 9.)
vasárnap 8:00 és 19:00 óra
Balatonendréd
vasárnap 11:00 óra
Koncertek 20:15
július 13. Horváth Márk (orgona) és (trombita)
július 20. Ruppert István
Szt. Kristóf búcsú Szántódpuszta
július 27. szombat 19:00
A szentmisét bemutatja és az autókat megáldja
Varga László kaposvári püspök úr

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

Az aktuális miesrend elérhetõ a plébánia honlapján:
http://zamardi.plebania.hu/miserend.html

Háztartási vegyi áru-drogéria

Mosó- és tisztítószerek, öblítõk, drogéria

termékek, mûanyagáruk, papír-írószer,

kávék, teák, édességek, üdítõitalok,

jégkrémek, tartós élelmiszerek, egyéb.

Tartósan alacsony árak, érdemes benézni!

Nyitva tartás:

hétfõtõl-péntekig 8.00-16.30 óráig,

szombaton 8.00-13.30 óráig.

(szeptember 30-ig pénteken 19.00 óráig).

Július hónapban készlet kiárusítás!

Zamárdi, Akácfa utca 21.

(„szamárkõ”  alatti utca)

Menta Gyógystúdió – Zamárdi

Természetes gyógymódok
Wellness tanácsadás

· természetes gyógymódok tanácsadás és

személyre szabott komplex kezelések

· holisztikus fito- és aromaterápia

· reflexológia és thai talpmasszázs

· fülakupunktúra és akupresszúra 

· moxa és köpöly

· fül- és testgyertya

· kozmetikai és gyógykrémek, szappanok
készítése

Friesz Enikõ (06) 30 190 2818

Evangélikus istentisztelet minden hó elsõ vasárnapján délután
négy órakor.

Helye az Aradi u. és a Poltenberg Ernõ köz sarkán
lévõ imaházban.

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: 2019. július 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


