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ÖNKORMÁNYZAT

2. oldal 2012. december

Zamárdi város önkormányzata képviselő-testületének
2012. november 26-i ülése

1. Szabóné Varga Emese kérelme 6. Belső ellenőrzésre pályázat kiírása
HÉSZ módosítására javaslat I. Zamárdi Város Önkormányzata a belső ellenőrzési 
A kt. Szabóné Varga Emesének a város helyi építési feladatát külső szolgáltató bevonásával határozott 
szabályzatának 31§ (3) bekezdésének megszünte- idejű, 2013. december 31-ig tartó megbízással kívánja 
tésére irányuló kérelmét elutasítja, egyben a bekezdés elláttatni úgy, hogy a megbízási szerződés tartalmazza 
alábbi pontosítását határozza el: megbízott részére az intézményvezető a belső 
A HÉSZ 31.§ (3) bekezdése kiegészül az alábbi ellenőrzéssel kapcsolatos vezetői feladatainak 
mondattal: A legalább 50 %-os áttörtség mértéke a ellátását is.
telekhatárokon álló kerítésekre egyenként, külön- 7. SIOK társulási megállapodás közös megegyezéssel 
külön is vonatkozik. történő megszüntetésének jóváhagyása

2. Utcafesztivál szerződés felülvizsgálata A kt. megtárgyalta a Siófok és Környéke Többcélú 
A kt. megtárgyalta a Zamárdi város önkormányzata és Kistérségi Társulás Tanácsának 41/2012. (XI.21.) 
a Nem-Vág Bt. között fennálló szerződéssel kapcso- számú határozatát - amelyben a Siófoki Integrált 
latos kérdéseket, és a 2013. évi Utcafesztivál megszer- Oktatási Központról, mint közoktatási intézmény-
vezésére vonatkozó együttműködési megállapodás fenntartó társulásról szóló megállapodást 2012. 
aláírására felhatalmazza Csákovics Gyula polgármes- december 31. napjával közös megegyezéssel 
tert az alábbi kiegészítéssel: megszünteti -, és azt jóváhagyja.
- A rendezvény időtartama 2013. évben 5 nap, 8. A képviselő-testület megtárgyalta a Siófok és 

00- A rendezvény előnapján a terület lezárása reggel 6  Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Taná-
órától lehetséges, csának 42/2012. (XI.21.) számú határozatát, és a 

- Bérleti díjat a képviselő-testület nem kér a terület következő határozatot hozza:
használatért a szervezőktől. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 1.a-1.k 
( 4 igen, 1 nem) pontjait azaz azt, hogy 2012. december 31. napjával a 

3. Zamárdi Város Önkormányzatának 2013. évi következő megállapodások megszüntetésre 
költségvetési koncepciója kerüljenek:
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési - a SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi 
koncepciót elfogadja. Központjáról szóló megállapodás,
A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés - pszichológiai ellátásról szóló megállapodás,
által elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a 

- gyógynevelési ellátásra vonatkozó megállapodás,koncepcióban megfogalmazott célok figyelembe-
- logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás,vételével.
- tanulásban akadályozott gyermekek iskolarendszerű 1. Az állami támogatások drasztikus csökkenését, az 

ellátására vonatkozó megállapodás,önkormányzat bevételi forrásainak szűkülést 
- nevelési tanácsadás korai fejlesztés ellátására figyelembe véve, ismételten át kell tekinteni a 

vonatkozó megállapodás,kötelező-és nem kötelező feladatok körét. 
- mozgó könyvtári feladatok ellátására vonatkozó 2. A költségvetési szerveink működési kiadásainak 

megállapodás,biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos 
gazdálkodás folytatására kell törekedni. - munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodás,3. Pályázati lehetőségek kihasználása elsősorban az 
önerőt nem igénylő pályázatok esetében. - belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodás,4. A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.
- támogató szolgáltatás ellátására vonatkozó meg-5. Álláspontunk szerint a felhalmozási kiadások 

állapodás,esetében új kötelezettségvállalásra nem fog 
fedezetet nyújtani költségvetésünk. - fogyatékkal élők nappali ellátására vonatkozó 

megállapodás.A 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.)
111§ (2)-(3) bekezdése értelmében az önként vállalt A képviselő-testület a Társulási Tanács 42/2012. 
feladatok forrását és kiadását a 2013. évi költségvetési (XI.21.) számú határozatának 2. pontját a következők 
rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A szerint hagyja jóvá:
rendelkezés végrehajtása érdekében a jövő évi A képviselő-testület jóváhagyja a Tanács azon 
költségvetési rendeletben a működési és esetleges döntését, hogy Siófok Város Gondozási Központjáról 
felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként szóló megállapodás 2012. december 31. napjával 
vállalt feladatok forrásának és kiadásának a megszüntetésre kerül.
bemutatása is szükséges. 9. Fekete István Általános Iskola és AMI, Városi és 
Az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési Iskolai Könyvtár nyílászáró cserék
rendeletben működési hiány már nem tervezhető. A kt. megtárgyalta a Fekete István Általános Iskola és 
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AMI, Városi és Iskolai Könyvtár nyílászáróinak 15. Zamárdi, Batthyány Lajos köz ügye
cseréjére beérkezett ajánlatokat, és a Horváth Trans A kt. a zamárdi 2196, 2197 és 2198 hrsz-ú, 
Kft ajánlatát fogadja el 1.742.440,- Ft összegben azzal, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat Batthyány 
hogy az összeg a Fekete István Általános Iskoláért Lajos köznek nevezi el.
Alapítvány 250.000,- Ft-os támogatásával csökken. Ezzel egyidejűleg a 2196, 2197 és 2198 hrsz-ú 
Az összeg fedezete az általános tartalék. ingatlanok művelési ág változtatását is kezdeményezi 

a képviselő-testület, hogy beépítetlen területből 10.GAMESZ határozat módosítási kérelme
közútra változtassa meg azt a Földhivatal.A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Zamárdi 
Az ezzel kapcsolatos szakhatósági és földhivatali Önkormányzat GAMESZ a költségvetésének dologi 
ügyintézésre a képviselő-testület bruttó 170.000,- Ft-kiadásai és tárgyi eszköz beszerzései között, az 
ot hagy jóvá.elhasználódott nem javítható eszközök pótlása miatt 

évi 1.000.000 Ft értékig átcsoportosítást hajtson végre. 16. Hosszú Gyula és neje Zamárdi, Siófoki út 2. szám 
A költségvetés módosítása minden évben egyszer alatti lakosok telek ügye
utólagosan történik. A kt. úgy határoz, hogy a Zamárdi, Siófoki út 2. (2332 

hrsz, Hosszú Gyula és neje tulajdonát képező) 11. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda kérelme
ingatlanra készített felmérési vázrajz alapján az A kt. megtárgyalta a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda 
Önkormányzat tulajdonát képező 2331 hrsz-ú ingatlan vezetőjének kérelmét, és egyetért az Óvoda alábbi 
- melyen a Dobribán- villához és más ingatlanokhoz a nyitvatartási rendjével:

30 gyalogos feljárási lehetőség továbbra is megmarad – Az óvoda reggeli nyitása 6  órakor kezdődik, és
30 telekhatár módosításához hozzájárul azzal a feltétellel, délután 17  órakor zár.

hogy a szóbeli egyeztetések alapján a villanyoszlop 12.Zamárdi, Fő utca Szélescsapás részének házszámo-
körüli terület nem kerül elkerítésre. Az Önkormányzat zása, Kiss Ernő utcai házszámozás ügye
a terület tulajdonjogát továbbra is fenntartja. 

I. a képviselő-testület a házszámozással kapcsolatos 
17.Zamárdi, Táncsics Mihály utcai telek elidegení-ügyintézést tudomásul veszi, és azzal kapcsolatban 

tésével kapcsolatos döntésmódosítást nem engedélyez (13-as házszám),
A kt. megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában II. a jövő évi költségvetésében a Fő utcára vonatkozó 
lévő Táncsics Mihály utcai telekkel kapcsolatos tájékoztató táblák beépítését határozza meg 
előterjesztést, és tudomásul veszi, hogy az új vázrajz (Honvéd, Endrédi, Fő utca újsor, Szélescsapás),
alapján a telek területe 49 m2-el kisebb. Erről a tényről 

III. a Zamárdi, Kiss Ernő utca 16/A. házszám az érdeklődőket tájékoztatni szükséges.
tulajdonosának kérelmét elfogadva a képviselő- A képviselő-testület a telek licittárgyaláson történő 
testület a házszám rendezését vállalja saját ismételt meghirdetését írja elő, bruttó 42.000.000,- Ft 
költségére, induló licitáron. A licitlépcsőt 1.000.000,- Ft-ban 

IV. a Panoráma-Kiss Ernő utca határához - díszcserje határozza meg.
közé  - utcajelző tábla elhelyezése szükséges. Fentiek alapján felkéri Csákovics Gyula polgár-

13. Sukta Gábor közterület-használati ügye (gömb a mestert, hogy a licittárgyalás kiírásáról intézkedjen.
Balaton-parton) 18.Zamárdi Város GAMESZ átcsoportosítás enge-
A kt. megtárgyalta Sukta Gábor közterület-használatra délyezése
vonatkozó kérelmét, és engedélyezi, hogy a rámpa A kt. engedélyezi, hogy a Zamárdi Önkormányzat 
helyett egy kisebb, modernebb eszközt helyezzen el a GAMESZ a költségvetésének dologi kiadásai, és tár-
működtetéshez azzal, hogy a helyszínt keleti irányba át gyi eszköz beszerzése miatt bruttó 8.255.000,- Ft érté-
kell helyezni. A pontos helyszínt a kérelmezőnek a kig átcsoportosítást hajtson végre. A költségvetés mó-
hivatal ügyintézőjével egyeztetni szükséges. dosítása minden évben egyszer utólagosan történik.
Az eszköz bérleti díja 2013. évre 200.000,- Ft, a bérleti 19.Zamárdi Laki Bennó, és Piller Dezső utcák 
időtartam: 2014. szeptember 30-ig (a díj évente térvilágítása
inflációval növelt). A kt megbízza a Zamárdi Önkormányzat GAMESZ-t 
A kültéri medence bérleti díja válatozatlanul hatályban és a  „NORESZ” Ipari és Kereskedelmi Vállalkozást, 
marad, a helyi rendelet alapján inflációval növelve hogy a Zamárdi, Laki Bennó utca és Piller Dezső utca 
évente, szintén 2014. szeptember 30-ig. térvilágítását kiépítse 2.024.521,- Ft kivitelezési 

árban.14. Mojzer Lászlóné és társai kérelme
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kiépített A kt. megtárgyalta Mojzer Lászlóné zamárdi lakos, és 
térvilágítás hálózat nem kerül át a szolgáltató társai kérelmét a zamárdi 083/1-083/33 hrsz-ú 
kezelésébe, a szükséges javításokat az Önkormány-ingatlanok Má általános mezőgazdasági területből Mk 
zatnak kell elvégeznie, de a hálózatot a közvilágítással kertes mezőgazdasági területbe való átsorolásra 
együtt kezeli. irányuló kérelmét.

A képviselő-testület a 122/2009. (V.25.) KT számú 20.Zamárdi, Káposztáskert utcai ingatlantulaj-
határozatában foglaltakat továbbra is hatályban tartja, donosok kérelme
és felkéri a főépítészt, hogy a szükséges felterjesz- A kt. megtárgyalta a Káposztáskert utca ingatlan-
téseket tegye meg a területek átsorolására vonat- tulajdonosainak kérelmét, és az utca vízelvezetésére 
kozóan. vonatkozó felmérés megrendelését, továbbá a feladat 
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 elvégzésére árajánlatok bekérését írja elő a hivatal 
részére.
A költségvetés ismeretében dönt a beruházás 
elvégzéséről a 2013. évre vonatkozóan.
A képviselő-testület az utca aszfalttal történő 
leburkolását 2013-ban nem tudja vállalni.
A képviselő-testület az utca nevét Káposztáskerti 
utca-ra változtatja, az ezzel kapcsolatos házszámo-
zásokat a tulajdonosok bevonásával el kell végezni.

21. Maráz Bernadett bérleti ügye
A kt. megtárgyalta Maráz Bernadett kérelmét, és a 
Zamárdi, Petőfi utca 1. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonú helyiség bérleti szerződését közös 
megegyezéssel, 2012. december 31. napjával 
felbontja.

22.Önkormányzati helyi koncepció kidolgozása a 
gyermekvállalás ösztönzésére, a fiatalok letele-
pedésére
A kt. megtárgyalta Gál Péter képviselő indítványát, és a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületén belül szerve-
zendő helyi csoport 2013. I. félévében történő 
megalakítását támogatja.
A képviselő-testület a Közösségi Házon belül történő 
felhasználás céljából 50.000,- Ft összegű támogatást 
biztosít erre a célra.

23. Eifert Józsefné hagyaték felajánlása
A kt. köszönettel elfogadja Eifert Józsefné felajánlását 
a szülei hagyatékával kapcsolatban.
A képviselő-testület felkéri Gál Péter képviselőt, hogy 
a hagyaték elhelyezésére adjon javaslatot.

24. Fejér Európa Kft Tervező Iroda kérelme
A képviselő-testület megtárgyalta a Portside 
Invesment Fonds Kft. megbízásából eljáró Fejér 
Európa Kft. Tervező Iroda kérelmét, amelyben a 
zamárdi 2987/4 hrsz-ú út (Nagyváradi köz) utca 
kiépítésére készült terveinek tulajdonosi jóváhagyását 
kérelmezte.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonosi 
döntését elhalasztja mindaddig, amíg a Bácskai utca 
végére tervezett hajókikötő, valamint az előtte lévő 
önkormányzati zöldterület, illetve a Kiss Ernő utcáig 
húzódó Nagyváradi köz, Bácskai utca közötti 
ingatlanrészeket érintő rendőrségi, és ügyészségi 
vizsgálat befejeződik.
A képviselő-testület döntését azzal indokolja, hogy a 
hivatkozott vizsgálatok hatással lehetnek a terület 
jövőbeni fejlesztésére, ebből fakadóan a Nagyváradi 
köz átépítésére is.

Matyikó Zsuzsa

Zamárdi Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2012. november 26-i, 

zárt üléséről

1. Közterület-felügyelettel kapcsolatos döntés
A képviselő - testület 2013. január 1. napjától a közte-
rület-felügyelet létszámát - főállású köztisztviselői mun-
kakörben- 4 főben határozza meg.
A képviselő-testület felkéri dr. Dudás Anita jegyzőt, hogy 
a PDA rendszer beszerzésére vonatkozóan kérjen be 
árajánlatokat.

2. Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, és házi 
segítség-nyújtással kapcsolatos döntés
A  képviselő-testület megtárgyalta a Siófok és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 42/2012. (XI.21.) 
számú határozatának 2.1 pontjában foglalt döntését, és a 
következő határozatot hozza:
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 
Takács Csilla házi segítségnyújtással foglalkozó, 
Horváthné Kun Katalin családsegítéssel foglalkozó 
dolgozókat átvegye önkormányzati alkalmazásba.
A képviselő-testület megerősíti a határozatban foglal-
takat, miszerint Tersánszky Beáta gyermekjóléttel 
foglalkozó alkalmazottat nem kívánja átvenni. 
A képviselő-testület a határozat azon rendelkezésével, 
miszerint „a Zamárdi Önkormányzat kéri, hogy a 
közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével 
kapcsolatos költségeket Siófok Város Önkormányzata 
előlegezze meg, és ezen összeg a kistérségi vagyon 
elszámolásakor a Zamárdi Város Önkormányzatát illető 
vagyonelemből kerüljön levonásra” nem hagyja jóvá. 
Nem csak Zamárdi, hanem Balatonendréd is az ellátási 
körzetébe tartozott.
A képviselő-testület álláspontja szerint Tersánszky Beáta 
közalkalmazott munkaviszonyának megszűnésével 
összefüggésben a felmerülő végkielégítés kifizetése a 
munkáltatót, és nem a tagi önkormányzatokat terheli. 
A képviselő-testület egyetért a helyettes szülői szol-
gálattal kapcsolatban Hajduné Nagy Ágota és Hajdu 
József zamárdi lakosok megbízásával.

Matyikó Zsuzsa

TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos 
rendőrfőkapitány levélben tájékoztatott, hogy a 
balatonföldvári rendőrőrs átszervezésére vonatko-
zó kérésemet kivizsgáltatta. Megerősítette, hogy 
Somogy megye rendőrfőkapitánya a rendőrőrs 
létszámát érintő változtatást nem tervez. Az országos 
rendőrfőkapitány  biztosított afelől, hogy a balatoni 
régió közrendjének és közbiztonságának hatékony 
kezelése a magyar rendőrség kiemelt feladata, és a 
jövőben is számíthatunk megerősítő erők jelenlétére 
a nyári időszakban, a nagy tömegeket vonzó 
rendezvények  biztosítása során.

Csákovics Gyula

A Humán Bizottság nevében 
december 12-én köszöntöttük az 

Önkormányzat ajándékával
Bozsoki Lajosné Magdus nénit

94. születésnapja alkalmából.
Ezúton is kívánunk további jó 

egészséget, örömet a családban, a 
dédunokákban!
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Zamárdi Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2012. december 3-i, 

rendkívüli zárt üléséről

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal 
kapcsolatos döntések
(6 igen, 1 nem) 
A  képviselő-testület 2013. január 1. napjától az 
újonnan, önállóan működtetni kívánt Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat feladatainak ellátására egy fő 8 
órás, közalkalmazotti, határozatlan időtartamú 
munkakört biztosít. 
A kt. 2013. január 1. napjától az újonnan, önállóan 
működtetni kívánt Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat feladatainak ellátásával megbízza Lovretics 
Gertruda balatonendrédi lakost, határozatlan időre, 
közalkalmazotti munkaviszonyban.

2. Házi segítségnyújtással kapcsolatos döntések
A  képviselő-testület a 2013. január 1. napjától megala-
kítandó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
keretén belül a házi segítségnyújtás, illetve szociális 
étkeztetés munkakört egy fővel – Takács Csilla – 
kívánja közalkalmazotti, heti 40 órás munkaidőben 
ellátni. A házi segítségnyújtás első két órában történő 
igénybevétele térítésmentes, a 3. órától 530,- Ft/óra.
A szociális étkeztetéssel kapcsolatos szociális rászo-
rultság körét a Humán Bizottság állapítja meg.

3.  Helyettes szülői ellátás
A képviselő-testület 2013. január 1. napjától a helyettes 
szülői ellátásra szerződést köt Hajduné Nagy Ágota és 
Hajdu József zamárdi lakosokkal.

4. Személyi, és létszám kérdések megtárgyalása
 Iskolai létszám keret meghatározása

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az élelme-
zésvezetői álláshelyet 8 órás munkakörben lássa el a 
jelenlegi gazdasági ügyintéző, továbbá a három fő 
takarítónői álláshely két főre csökken, egy fő áthe-
lyezésre kerül a napközis konyhára.
Az iskolai karbantartó 2013. január 1-től szükség 
esetén az óvodában besegít.
Fentiek alapján az iskola létszáma 2013. január 1-től 1 
fővel csökken.

5. 90 év felettiek köszöntése 2013-ban
A képviselő-testület megtárgyalta Kiss Jenőné 
bizottsági elnök, képviselő javaslatát, és 2013. évtől a 
90 év feletti személyek köszöntésére 10.000,- Ft 
összegű vásárlási utalványt, és 1.000,- Ft értékű 
virágcsokrot hagy jóvá, személyenként.

Matyikó Zsuzsa

„...amit legkisebb testvéreim közül eggyel 
is tettetek, velem tettétek."
/ MT 25, 40 /

Az adventi időszakban két alkalommal tartottunk 
jótékonysági vásárt: december 8-án és 15-én.

Az újságban megjelent felhívásunk nyomán gyűlni 
kezdtek az adományok - porcelán kávéscsészétől a 
rézlámpáig szinte minden -, a végén olyan mennyiségben, 
hogy - hála Istennek - alig győztük a válogatást és a 
csomagolást. Jólesett látni a zamárdi lakosok segítő-
készségének bizonyítékait!

A zord időjárás miatt a plébániaudvar helyett az iskola 
ebédlőjében rendezkedtünk be. Hálásak vagyunk Kocsi 
György plébános úrnak és Tarr Péter iskolaigazgatónak, 
hogy helyet adtak a vásári készülődéshez és annak 
lebonyolításához.

A ruha - és cipőfélék a szokásos "butik ár" harmadáért, 
negyedéért lettek beárazva, de a különböző ajándék-
tárgyakért is "filléreket“ kellett  csak fizetni. Azt akartuk, 
hogy minél több portéka találjon gazdára, és a "sok kicsi 
sokra megy" igazságának megfelelően folyjon be nagyobb 
összeg.

Folyamatosan jöttek az érdeklődők, akiknek többsége 
vásárolt is. Legkapósabbak a művészien díszített 
mézeskalács figurák és a házi készítésű termékek - 
savanyúság, birsalmasajt, méz, kompótok, lekvárok - 
voltak. Ha valaki megszomjazott vagy fázott, meleg teát, 
forralt bort ihatott, és ettől még a kedve is jobb lett.

Várakozásunkat felülmúlta a vásár 126 200 forintos 
bevétele. Mint az előző Hírmondóban olvashattuk, ebből a 
pénzből a zamárdi rászorulók étkeztetését támogatjuk. 
Azokét, akik már december elejétől mindennap meleg 
ételhez jutnak egyik önkéntesünk jóvoltából.

Köszönet illeti ezért őt, valamint a többi Karitász-
önkéntest és -tagot önzetlen, odaadó fáradozásukért!

Köszönjük az élelmiszert/pénzt adományozóknak és a 
vásári kínálatot biztosítóknak is, hogy lehetővé tették 
egyik "karitász programunk" beindítását! Hogy 
folytatódhasson, azaz továbbra is kerüljön meleg étel az 
azt nélkülözők asztalára, kérjük és várjuk - lehetőségük 
szerinti - támogatásukat.

A tartós - és kevésbé tartós - élelmiszerek a plébánia-
hivatalban adhatók le munkanapokon 8-12 -ig, 
pénzadomány pedig - megváltozott - számlaszámunkra 
utalható:  50800221 - 10007606.

Bízunk abban, hogy olvasóink támogatásának is 
köszönhetően még sokáig ebédelhetnek "karitászos" 
rászorultjaink.

A hit évében különösen fontos, hogy higgyünk a szeretet 
segítő erejében és abban, hogy "jónak lenni jó".

Bemné Schneider Mária,
a Karitász - csoport vezetője 

KARITÁSZ HÍREK

Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene volt 
az ókori római mitológiában. A népi kalendárium 
szerint január neve Boldogasszony hava.A január és a 
február volt az utolsó két hónap, amit utólag hozzáadtak 
a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli 
időszak eredetileg nem kapott hónapot. Bár egy ideig 
még március volt az év első hónapja, hamarosan a 
január vette át ezt a helyet./internet/

JANUÁR
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Tisztelt Zamárdi Polgárok!
Kedves Barátaim!

Az év vége mindig a számvetés ideje. 2012 a 
MEGVALÓSULÁS ÉVE volt Zamárdiban. Több 
éves előkészítő munka gyümölcse érett be. 
Befejeződött a „Balaton-part turisztikai vonzerő 
növelés” pályázat, melynek keretében átadtuk a 
Zöldfa utcai vizes blokkot, amely értékmegőrzőt is 
magában foglal, a használati meleg vizet pedig 
korszerű napkollektorok biztosítják. Az Integrált 
Város- rehabilitációs Pályázat keretében sikeresen 
átadásra került a Balaton tér I. és II. tér, felújítottuk az 
51 éves kertmozinkat, megszépült a nyolcvanéves 
közösségi házunk. Decemberben aláírásra került a 
vállalkozói szerződés a kivitelezővel, így elkezdődhet 
az utolsó projekt elem megvalósítása: felújítjuk a 
polgármesteri hivatalt, megszépül a Szabadság tér, 
átépítjük a Rákóczi utcát. Zamárdi a jövő évi szezonra 
egy megújult, megszépült, európai szintű város- 
központtal fogadja a vendégeket.

Az építkezések, beruházások sok kellemetlenséggel is 
járnak majd. A hivatali ügyintézés átmenetileg a 
Közösségi házba, a nyugdíjas klub helyiségébe és a 
Honvéd utca- Fő utca sarkán lévő, volt Gamesz iroda 
(volt napközi, volt tanácsi hivatal) épületébe költözik.

Előre is kérem és köszönöm mindenki türelmét és 
megértését.

Zamárdi a válság idején tud fejlődni, fejleszteni. 
Városunk ma az egyik legnépszerűbb, legkedveltebb 
balatoni üdülőhely.

A közigazgatás átszervezése, a járások kialakítása, a 
kistérségek megszűnése sok feladatot adott az elmúlt 
hónapokban az önkormányzatoknak. Zamárdi úgy 
döntött, hogy továbbra is vállalja az általános iskola 
fenntartását. Így döntöttünk, mert a magunkénak 
érezzük, és mert nem akartuk kiszolgáltatni a 
technikai dolgozókat, szeretnénk megtartani az 
állásukat.

Kiszámíthatatlan, bizonytalan világban élünk. Most 
még fontosabb az összefogás, a közösség 
összetartása. A településhez való kötődésem ad erőt,  
kitartást a nehéz időszakokra. A gyermekeim pedig a 
jövőbe vetett hitem.

Köszönöm minden Zamárdit szerető, Zamárdiért 
dolgozó embernek azt a sok, áldozatos, önzetlen 

munkát, amellyel segítették a város 
fejlődését, amivel hozzájárultak 

sikereinkhez! Minden Zamárdi 
Polgárnak, minden Zamárdit 
szerető, Zamárdihoz kötődő 
embernek boldog, békés új 
esztendőt, közös sikereket és jó 
egészséget kívánok!

Szeretettel és tisztelettel: 
Csákovics Gyula 

polgármester

December 3-án aláírásra került a vállalkozói szerződés a 
közbeszerzési eljárás nyertes pályázójával.  Gál Ferenc, az 
I. számú Mélyépítő Kft. ügyvezetője a képviselő-testületi 
ülésen tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármesteri 
hivatal és a Szabadság tér felelőse, cégtársa Egyed Zoltán 
Attila lesz, a Rákóczi utca felújítását ő maga irányítja. A 
kivitelezőnek 2013. április 17-ig, illetve május 17-ig kell a 
munkát készre jelentenie.

Kedves Olvasók!

Bizonyára Önök is olvasták az önkormányzati hírek 
között:

"A képviselő-testület költségei csökkentése 
érdekében a Zamárdi Hírmondó oldalszámát 2013. 
január hónaptól 12 oldalszámban határozza meg 
(közérdekű információk céljára)".

Jövő hónaptól meg fog változni az újság, nekünk, 
szerkesztőknek is kevesebb szerkesztenivalónk lesz. 
Szeretnénk megköszönni olvasóinknak a kitüntető 
figyelmet, és kérjük ezt az elkövetkező időszakra is.

Nagyon köszönjük a cikkek szerzőinek, hogy 
színvonalas írásaikkal gazdagították az újság 
tartalmát, megosztották velünk véleményüket.

Minden kedves olvasónknak és szerzőnknek boldog, 
békés új esztendőt kíván a szerkesztőbizottság!

Miserend

ÖNKORMÁNYZAT
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költségvetési főösszeget is eléri a hitelkeret, sőt valahol 
Tájékoztatás annak a kár többszöröse is), rövid időn belül csődbe 

mentek volna. Ezek a települések legtöbb esetben 
Az önkormányzati adósságállomány állami átvállalásáról közműfejlesztési célokra vettek fel (szennyvíz, csatorna-
már minden bizonnyal sokan értesültek. Ezzel hálózat kiépítése) nagy összegű hiteleket, mivel nem 
kapcsolatban személyesen kaptunk tájékoztatást a kaptak az elmúlt években ehhez más forrást.
minisztérium illetékeseitől a kaposvári városházán. Az A minisztérium tájékoztatása alapján Zamárdi esetében 
5000 fő alatti települések esetében, melybe Zamárdi is mindhárom hitelünket átvállalná a pénzügyi konszolidá-
beletartozik, az állam teljes egészében átvállalja a 2012. ció keretében az állam. Ezt köszönjük szépen. Az igazság-
december 12-én fennálló hitelállományt. Ugyanakkor hoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy az önkormányzati 
kizárólag a pénzintézetek felé fennálló hitelállományra hitelkonszolidációt minden magyar állampolgárnak meg 
vonatkozik az adósság-konszolidáció. kell majd fizetnie. 
Zamárdi esetében a sajtóban már megjelent 118.000.000,- Nyilvánvaló, hogy ez igazságtalan azokkal a települé-
Ft hitelállomány a 2011. december 31-i, mérleg szerinti sekkel szemben, amelyek egy fillér hitelt sem vettek fel. 
adatokat tükrözi. Ez magában foglalja a tőketartozást és a 

Meg kell jegyeznünk, hogy az önkormányzati adósság-kamatokat is. A pénzintézetek tájkoztatása alapján 
állomány legnagyobb részét azok a felelőtlenül gazdál-Zamárdi jelenlegi hitelállománya 99 millió forint.
kodó nagyvárosok, megyei jogú városok halmozták fel, 

Három hosszú lejáratú hitelből tevődik össze. A Zamárdi, amellyek átgondolatlan fejlesztésekre vettek fel több 
Endrédi utat elkerülő út régészeti feltárásaira felvett hitel milliárd forintos hitelt, illetve milliárdos nagyságrendben 
(svájci frank alapú), 2010-ben felvett fejlesztési hitel (euro bocsátottak ki önkormányzati kötvényeket. Megye- 
alapú) és az Ollé-pályára biztosított hosszú távú székhelyünk adósságállománya 21 milliárd forint.
forintalapú hitelkeret.

Zamárdi tulajdonképpen ezzel a pénzügyi konszolidá-
A város költségvetését éves szinten ezek a hosszú lejáratú cióval azt a pénzt „kapja vissza”, amit Szántódnak kellett 
hitelek 15.000.000,- Ft-os törlesztőrészlettel terhelték. kifizetnünk a vagyonperben.
A város pénzügyi stabilitását az is biztosította eddig, hogy a Így utólag nyilván mondhatnánk azt is, hogy ha ezt előre 
felvett hitelállomány nagyságrendje a költségvetés tudjuk, akkor hitelfelvétellel oldottuk volna meg a bíróság 
főösszegéhez viszonyítottan mintegy 10 %-os, és a által ránk rótt kötelezettséget, és a mai napig önkor-
település biztonsággal ki tudta gazdálkodni. Addig mányzati tulajdonban lenne a Kossuth Lajos utca végi 
nyújtóztunk, amíg a takarónk ért. Ugyanakkor meg kell parkoló. Az már egy nagyon merész gondolat, hogy a volt 
jegyeznünk, hogy ha nem lett volna a szántódi leválás, TOT területet is (Bácskai utcai kikötő mögötti terület) 
valószínű, hogy hitelfelvételre sem szorultunk volna. megvásárolhatta volna hitelre a önkormányzat, és nem 
Azok a kistelepülések, amelyeknél (és sajnos sok ilyen lennénk kiszolgáltatva befektetői érdekeknek.
van) a hitelállomány aránya a költségvetésükhöz képest 

Csákovics Gyula
magas (jónéhány olyan somogyi település van, ahol az éves 

polgármester

A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a műsoron Zamárdi Város 65 év feletti 
kívül a terített asztal is, amelyre az alábbi adakozók 

polgárainak köszöntése jóvoltából kerültek a finomságok:

- CBA Spórolós ÁBC:  szaloncukor és mandarin,Rohan az idő, ismét eltelt egy év, újra advent van, készü-
- óvoda: mézeskalács figurák,lünk a karácsonyra.Ezeknek a gondolatoknak a jegyében 
- helyi családotthon: mézeskalács figurák aült össze a képviselő testület Humán Bizottsága, és szer-

vezte, majd megrendezte immár hagyományos ünnepsé-  karácsonyfára,
günket, ahol is városunk idősebb polgárai tiszteletére szólt - NABE: karácsonyfa,
az ünnepi műsor.

A finom helyi borokat Bacsa András, Kertész Tibor, Csehi 
A felújított közösségi ház szépen feldíszített és megterített Gábor, Németh Laci, Friesz Gyula, Pálfi István és Friesz 
nagytermében fogadtuk az érkezőket. Az asztalokon az József, Tóth Imre Mihály ajánlotta fel a rendezvényre.
elmaradhatatlan szaloncukor és mandarin, a

A szervezésben és a megrendezésben segítségünkre voltak 
mézeskalács figurák, a mákos- és diós kalács mellett a városi Gamesz dolgozói, Bóna Imréné, Horváthné Kun 
üdítőitalok és finom helyi bor várta a vendégeket. Katalin, Papp Jánosné, Takács Csilla.
A műsort Csákovics Gyula polgármester ünnepi köszön- Az itt felsoroltakkal együtt köszönjük még mindazok 
tője nyitotta meg, utána Erdei Zsolt világbajnok profi segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak a 
ökölvívó is köszöntötte a közönséget. rendezvény sikeréhez!

Humán Bizottság tagjai:A továbbiakban gyönyörködhettünk az iskolás és az 
Bemné dr.Schneider Mária,óvodás gyermekek műsorában, fellépett a zamárdi ének-

Borbély József,kar és a Gál család is. A műsor után hangulatos zene 
Csehi Gábor,szórakoztatta a jelenlévőket.

Gál Péter,Az ünnep alkalmából 446 fő kapott 3.000.-Ft értékű 
Kiss Jenőné.vásárlási utalványt.

ÖNKORMÁNYZAT



megszokásból "jár", úgy vélem. Szellemi erejének Decemberi eseményeink
átadását, befogadását az segíti elő, ha nem válik megszo-
kássá, ezért tartom jónak, mint főszervező, ha egyszer-A világóvók köre Takács Anett irányításával madárete-
egyszer kimarad. Az elmúlt 11 évben ezért volt, hogy pár tőket készített. A műanyag flakonokból önetetős madár-
alkalommal itthon nem játszottuk el. Majd jövőre! És etetők lettek. Az én gyermekeimé azóta is szolgálatban áll - 
amúgy is gazdag volt karácsonyi programokban a zamárdi a többi közt.
kínálat. /GP/

Elkészült a jövő évi rendezvények tára. Ezúton is kérjük a 
civil szervezetek vezetőit, konzultáljunk róla, hogy 
minden fontos esemény benne legyen, másrészt 
összehangoltan legyenek benne mindenki javára!

A zamárdi házrólházra járható, régi gyermekbetlehemest 
idén is megtanulták- pontosabban most már csak fel kellett 
idézniük- az általános iskolás diákok, és az óvodásokhoz 
kopogtattak be vele.

Az ünnep előtti kézműves készülődést szintúgy 
megtartottuk. Gubányi Kata vezetésével ötletes kará-
csonyfadíszek készültek, és persze a kívánatos mézes-
kalácsékek. Ami bennük még örvendetes: ezeket a kis 
tárgyakat saját maguk készítették a gyermekek, a szív 
szeretete mellett ebben rejlik az igazi ajándék mibenléte!

A Betlehemező Társulat a maga módján végezte ünnepi 
szolgálatait: 21-én Baranyában jártunk. Először a 
gyermekekkel teltházas villányi művelődési házban 
léptünk fel, az örömhír eljátszása mellett ily módon is 
erősítettük testvértelepülési szövetségünket. Utána egy 
pici zsákfaluban, Kisjakabfán fogadtak minket. Ez a falu 
hajdan egy idilli település volt: egyutcás falu, de középen 
egy bővízű patak folyik. Az egykori sváb gazdák 
szorgalmát mutató porták sora a templomnál végződik. 
Ma már csak 80-an laknak itt, gyermek alig-alig akad. A 
napközben itthon lévőknek játszottunk a hivatalnak is 
helyet adó épület lakájos nagyszobájában. Szubmedi-
terrán vidék a Villányi-hegység: jutalmaink között sült 
szelídgesztenye is volt. Néhány kilométerrel odébb 
Palkonyán szerepeltünk harmadszorra. Ez a falu, köszön-
hetően polgármester asszonyának, Becker Leonórának, 
reménnyel teli: a házak szépen felújítva, a főutca 
gondozott, a faluház ízlésesen berendezett, egyszerre 
művelődési ház és hivatal. Szőlőpincéi távolról nézve, 
mintha egy mini városrészt mutatnának. A falunak 11 
testvértelepülése van Bretagne-tól, Katalóniától egészen 
Észtországig, s intenzíven tartják mindannyian a 
kapcsolatot. A palkonyaiak évente 2-3 hétvégén is fogad-
ják az érkezőket, s ők maguk is minden évben egy egyhetes 
buszkirándulást vállalnak valamely településre. A szemé-
lyes élményeken túl a világlátás tapasztalataival is 
gazdagodnak ezáltal a palkonyaiak!    Szerepléseink által 
mi pedig a közösségi életünkben erősödünk a karácsonyi 
üzenet átélésével, illetve a közös készülődéssel, szerep-
léssel. Még a bakizások is ezt segítik elő a maguk derűs 
módján. 23-án még további két szolgálatunk volt: 
Szóládon a református lelkésszel és a polgármesterrel az 
élen a faluközösség fogadott minket a művelődési házban. 
Endréden is a "fél falu" jelen volt. Nagy örömet szereztünk 
nekik - bizton állíthatom!

Zamárdiban miért nem játszottunk idén? Úgy vélem, a mi 
játékunk egy profán rítusjátéknak felel meg. Nem köt 
minket éves liturgikus kötelesség, nem is igen templomba 
való ez a fajta előadás. És nem is fogyasztási cikk, amely 
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Betlehem Villányban

Ezen a napon a nyugati egyházakban három eseményt 
ünnepelnek: a napkeleti bölcsek vagy a hagyomány szerint 
háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a 
gyermek Jézusnál, Jézus megkeresztelkedését a Jordán 
folyóban, valamint az általa véghezvitt első csodát a kánai 
menyegzőn. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a 
katolikus templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek 
hazavihetnek valamennyit./internet/

VÍZKERESZT
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December 1. (szombat) nekünk is munkanap volt, ez a 
hétvége rövidre sikerült. 

6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás. Mindenki kapott 
ajándékot, de volt, akinek virgács is jutott. 

A drámapedagógia óra az 1. osztályban zajlott.
Délután az 5. osztályosok színházi előadáson vettek részt 

Siófokon. 
7-én alsósaink játékos ügyességi versenyen szerepeltek 

Balatonszemesen, délután pedig a tornacsar-
nokunkban mindenki vetélkedhetett a jól sikerült 
Mikulás-kupán. 

8-án Tatán rendezték a Bólyai anyanyelvi csapatverseny 
országos döntőjét. A versenyre bejutó három 
csapatunk(6.o, 7.o., 8.o.) a középmezőnyben végzett. 

9-én Budapesten zajlott az Arany János TITOK anyanyelvi 
verseny országos döntője, melyen diákjaink 
nagyszerűen szerepeltek. CSIKÓS MARCELL a 8. 
osztályosok között a LEGJOBB lett, GÁL PÉTER a 6. 
osztályosoknál a MÁSODIK helyen végzett.  Hajdu 
Noémi (8.o.) az 5., Gál Kincső (8.o.) és Walter 
Dominika (5.o.) a 6., Szekeres Viktória (7.o.) a 7., 
Horváth Mirjam (5.o.) és Horváth Balázs (6.o.) a 8., 
Erdélyi Réka (7.o.) a 10. helyet szerezte meg. 

12-én alsósaink a Misi Mókus kalandjai c. előadást 
tekintették meg Siófokon.

15-én szombaton ismét becsengettek számunkra, de 
nemcsak tanulásban volt részünk, hanem a karácsonyi 
vásár révén minden jóban (játékok, sütik, pizza, 
fodrászat, stb.) is. 

19-én rendeztük alsósaink számára a hagyományos 
mesemondó versenyt. Az 1. osztályban Orosz Benedek 
volt a legügyesebb, a 2. osztályban Erdei Csenge, a 3. 
osztályban Nagy Nadin, a 4. osztályban Bokor 
Levente mondta el legszebben a meséjét.  

20-án az alsósoknak remek napjuk volt: Figura Ede 
hagyományos karácsonyi irodalmi műsorán szóra-
koztak felhőtlenül. 

21-én az alsós napközisek nagysikerű karácsonyi 
műsorával kezdődött a napunk, majd osztálykeretben 
folytattuk az ünneplést.

A téli szünet már nagyon jókor jött, mindannyian 
elfáradtunk. A félév zárása korán lesz - már január 11-
én, -  így szükségünk is van a feltöltődésre. Találkozunk 
január 3-án!

Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk mindenkinek! 
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Andrási Gyula
Arnoldné L. Viktória
Bachus család
Balatoni Hajózási Zrt.
Balogh Ferencné
Balogh Róbert
Baloghné Tóth Tímea
Bertalan Andrea
Bertalan Péter
Bognár Beatrix
Boksán Imre és családja
Borbély Gábor
Borsodi Ákos és családja
Borsos Krisztián
Boti József
Bölcsik Zoltán
Csákovics Erika
Csákovics Gyula
Csehi Gáborné
Csikós Tibor és családja
Darai Miklós
Dr. Ledermayer Ferenc
Egyed Zoltán és családja
Eidenpencz Zsolt és Barna Tímea
Erdei Csenge
Erdélyi Krisztina 
Fajván Tiborné
Fenyvessy Mária és Szabó Gábor
Ferenczi Miklós
Ficsor László és családja
Friesz Gyula
Friesz József
Gál Ferenc
Gál Péter és családja
Galó Tibor és családja
Gamauf Balázs és családja
Gireth Gábor és családja
Gombos Károly
Gubányi Imréné
Guth Amália és családja
György Tamara
Hajdu József

Hajdúné Nagy Ágota
Hauk Imre és családja
Herczeg virágbolt
Horváth Endre
Horváth és Társa Bt. Siófok
Hosszú Gyuláné
Hotel Wellamarin, Zamárdi
Iberparker család
Jakab Viktória
Kalandpark Zamárdi
Kamondi Zoltán
Király Attila
Kiss Katalin
Klatsmányi Béláné
Kókai Irén
Kóti Katalin
Kovács Ferenc
Kovács Ferenc
Lukács László és családja
Lukács Réka és Borbála
Magyarné Főző Hedvig
Manna Mia Cafe Pizzéria, Balatonföldvár
Marcipán Cukrászda, Siófok
Marity Tibor
Mészáros Ági
Mészáros Annamária
Mészáros Balázs
Nagy Árpád
Nagy Illés
Nagy Iván
Nagy János
Nagy Róbert és Márkus Adél
Nagy Tünde
Orosz Zoltán és családja
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Pápai Gyöngyvér
Papp Helka és Papp Veronika
Péter Imre
Pető Orsolya 
Podráczky János és családja
Raab Karcher
Retki Zoltán
Rezi Erika és Andrea
Rozsnyai Mónika
Schwarcz Béla és családja
Schwarcz Béláné
SEFAG Zrt.
Simon Alice
Simonyi Diána
Sipos Nadin
Soós Gábor és családja
Szabados Tiborné
Szabó Gábor és Germán Orsolya
Szabó Imréné Marika
Szabó Kertek Kft. Zamárdi
Szabó Kertépítő Kft.
Szabó Sándor és családja
Szakáli Anna
Szalai Ágnes
Szalontai Szabina
Szekeres Zoltán
Szent Kristóf Pincészet
Szűcs Gáborné
Takács László
Takács Ottó
Takarékszövetkezet, Zamárdi
Tóth Attila
Tóth Csaba
Tóth Péter
Ujvári Klaudia
Ujvári Lászlóné
Valla Szonja
Vass Lajos és családja
Vitéz Eszter
Zamárdi CBA
Zamárdi Kertcentrum
Zamárdi Lakásotthon
Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Az idei iskolabál rendhagyó időpontban és helyszínen került megrendezésre. A felajánlók listája azonban a megszokott 
módon most is hosszúra nyúlt!  Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki jelenlétével, felajánlásával, 
segítségével vagy támogatásával hozzájárult a bál sikeréhez!
A bál bevételével az iskola korszerűsítését támogatjuk! 

Íme a felajánlók névsora:

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Szülői Munkaközösség tagjainak önzetlen, fáradságos 

munkáját, akik nélkül ez a bál sem jöhetett volna létre! Köszönet Nektek: Arnoldné Viki, Baloghné Viki, Bertalan 

Andi, Bóna Hédi, Csikósné Zsuzsi, Gubányi Kati, Hajdúné Ági, Iberparkerné Timi, Molnár Kati, Podráczkyné Timi, 

Póka Barbi,  Schwarczné Ildi, Szabóné Julika, Tomóné Timi, valamint Fehér Kriszti!

Klatsmányi Orsolya

ISKOLA
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Karácsonyi koncertNők a Balatonért Egyesület a 
karácsony jegyében

A Nők a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja már 
november végén megkezdte a karácsonyi ünnepségek 
előkészületét. A polgármesteri hivatal épületének 
felújítása miatt a GAMESZ dolgozói áthelyezték a város 
adventi koszorúját a plébániatemplom előtti térre. A 
koszorút az egyesület tagjai a Szabó Imréné Marika által 
biztosított örökzöldekkel és virágokkal díszítették fel. 
Szintén a GAMESZ dolgozók segítségével megkezdődött 
a Betlehem felállítása, berendezése is. A tavalyi évben 
vásárolt betlehemi képet az advent utolsó hetétől egy új 
„résztvevő”, egy teve is színesítette.

Az immár hagyománnyá vált gyertyagyújtó ünnep-
ségünkre december 2-án került sor. Szakáli Anna 
műsorvezetése mellett dr. Dudás Anita jegyzőasszony 
tartott ünnepi köszöntőt, majd a Zamárdi Napközi 
Otthonos Óvoda karácsonyi összeállítását láthattuk. Őket 
a Zamárdi Lakásotthon kis lakóinak színvonalas előadása 
követte. A műsort Vörösné Prigli Éva: Karácsonyi 
gondolatok című írása, valamint Bartal Klára: Jézusvárás 
és Csanádi Imre: Karácsony fája című írása zárta. Az 
ünnepség további részében szeretetvendégségre vártunk 
minden kedves résztvevőt. Tóth Józsefné Ildi és Hirsch 
Judit  kínálták a vendégeket a sátorban a NABE tagok 
által sütött süteményekkel, teával, forralt borral. 
Köszönjük a segítséget a zamárdi Polgárőr Egyesület 
tagjainak, a zamárdi GAMESZ dolgozóinak, az 
óvodásoknak és óvó néniknek, a családotthon  nevelőinek 
és a szereplő gyermekeknek, valamint a süteményeket 
sütő NABE tagoknak.

December 23-án, advent utolsó vasárnapján első ízben 
invitáltunk minden kedves érdeklődőt Ünnepváró 
rendezvényünkre. A Balatonföldvári Zeneiskola zamárdi 
diákjainak játéka, a Zamárdi Női Kar karácsonyi dalai, 
Széles Ágota éneke, Huszár Viktória fuvolajátéka, Erdei 
Csenge szavalata öltöztette ünneplőbe szívünket az év 
legszebb ünnepére. A karácsonyi hangulatot tovább 
fokozta a résztvevőknek kínált bejgli és a töltött káposzta, 
melyet Csonka András szántódi Ádám Pincészetében 
Piroska készített el számunkra.  Köszönjük a 
szereplőknek, támogatóknak, segítő NABE tagoknak, 
hogy ez a rendezvény létrejöhetett. TKT

  
 

Zamárdi város képviselő-testületének lapja
Megjelenik: havonta, 1000 példányban

Felelős kiadó: Zamárdi Város Képviselő-testülete
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Bemné dr. Schneider Mária
Tördelő: Veit Judit

Nyomda: Quick Press Nyomda, Balatonföldvár
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hiv.
(Kissné Walter Mária) 84 348-711

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

ZAMÁRDI HÍRMONDÓ

H.A.

H.A.

H.A.
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/ÖNKORMÁNYZAT, GAMESZ, BARÁTI KÖR, SZÁMADÁS 2012 NYUGDÍJAS KLUB, POLGÁRŐRSÉG, HEGYKÖZ-
SÉG, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ZAMÁRDI 

„ Ha te nem vagy magadért, ki van érted, SZÍNKÖR/ És nem utolsó sorban köszönet a felelősen 
gondolkodó, érdeklődő, segítőkész tagságnak. A további Ha csak magadért vagy, minek élned?”
együttműködés reményében hívjuk egyesületünk régi és 

Azért, hogy családtagjaidért, szeretteidért  tenni  tudj, belépni kívánó új tagjait a 2013-as év első összejövetelére.
ahhoz testben - lélekben egészségesnek kell lenned. Nagy Dezsőné
Egészséged megőrzéséért pedig a legtöbbet te tehetsz.

Egyesületünk 2012-ben is az egészségmegőrzéshez 
szervezett programokat tagjainak és a város lakóinak. 
Örülünk, hogy az általunk kínált lehetőséggel egyre 
többen élnek.

Az elmúlt évben - háziorvosaink, asszisztenseik és 
önkéntes segítőink jóvoltából - közel 350 fő vett részt  a 
székletvérszűrésen. A szám jelzi, hogy egyre többen 
gondolkodnak felelősen egészségükről. A kiszűrtek  
száma  / 4-5 fő / pedig azt bizonyította, hogy az időben 
felfedezett probléma orvosolható, a nagyobb baj 
megelőzhető. A szűrést 2013-ban is folytatjuk.

Ebben az évben is fogadta a Kaposi Mór Oktató Kórház 
Prevenciós Osztálya a vizsgálatra jelentkező zamárdiakat. 
A komplex szűrésen 52 fő vett részt.

2012-ben is szerveztünk előadásokat, sport és kulturális 
programokat együttműködve az önkormányzattal és a 
többi  civil szervezettel. Igyekeztünk rendezvényeinkbe 
a fiatal szülőket és az iskolás korú gyermekeket is 
bevonni. Hogy sikerült-e? Döntsék el a kedves Olvasók 
az alábbi felsorolásból:

- Környezet és egészség /A NABE és az Egészségőr 
Egyesület közös szervezésében/ 

- Mozgással  az egészségért /márciusban előadás, 
áprilisban Vaskereszt-túra, júniusban családi sportnap    
- gyerekek, szülők, nagyszülők részvételével -„ Fuss 
Zamárdiért , fuss az egészségedért” jelszóval, október-
ben kétnapos országjárás/ Szeged - Kiskunmajsa -          
- Ópusztaszer /

- Reformkonyha az egészség jegyében. /áprilisban 
előadás gyakorlati bemutatóval, májusban egészség-
konyha a Városnapon /

- Iskolakezdés szülőknek és gyermekeknek /szeptem-
berben Szülők akadémiája, októberben kiállítás az 
általános iskolás gyerekek rajzaiból és kézműves 
munkáiból/

- Rendezvények, amelyek városunk határán túlról is sok 
érdeklődőt vonzott. /Dr. Horváth István professzor, 
feltaláló előadása, a kazincbarcikai testvérklub fogadása 
és a Zamárdi Színkör vendégjátéka /

- Az évet a város lakói számára karácsonyi ötletbörzével, 
tagjainknak pedig hagyományos szeretetvendégséggel 
zártuk.

Gondolom, a fenti számadásból kiderül, hogy 
programokban gazdag, eredményes évet hagytunk 
magunk mögött.

Köszönjük a velünk együttműködő szervezetek 
segítségét:

MEGHÍVÓ

A Zamárdi Egészségőr Egyesület
2013. január 28-án,  17 órára

KÖZGYŰLÉST hív össze

A KÖZGYŰLÉS  helye:
Közösségi Ház , Zamárdi  Honvéd u. 8.

Napirendi pontok:

1. Az elnökség beszámolója az
Egyesület 2012. évi munkájáról.

Előadó: Nagy Dezsőné elnök

2. Beszámoló az Egyesület 2012. évi 
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről.
Előadó: Perge Lászlóné elnökhelyettes

3. A 2012. évi mérleg elfogadása.

      4. Új elnök és elnökségi tagok választása

      5.  Ötletbörze: - Én így vigyázok az 
egészségemre!

      6.   A 2013. évi program összeállítása

7. Tagdíjfizetés.

A  tagok regisztrációja és a tagdíjfizetés 2013. január 
28-án 16,30-17,00 óra között történik.

Minden régi és belépni kívánó új tagot
szeretettel vár:

AZ EGÉSZSÉGŐR EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFŰTÉS
szerelés, javítás

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. út 16.
petrusviz@gmail.com.

Petrus László
Tel.: 20/4979-652

EGÉSZSÉGŐR



megjelenő Zamárdi Hírmondó postázásával: 3000 Ft/év2013. évi    K Ö R L E V É L 
Tagdíj újság nélkül: 1500 Ft/év. Tagdíj jogi személyek 

Tisztelt Tagjaink, Kedves Zamárdit szeretők ! részére, újság postázásával 15000 Ft/év 
Alapvetően változott a tagdíjfizetés rendje, mivel A Zamárdi Baráti Kör Elnöksége köszönti tagjait és 
változott a Takarékszövetkezet zamárdi fiókjának minden Zamárdit szerető állandó lakost és nyaralót a 2013. 
neve és számlaszámunk egyaránt. Kérjük, hogy év kezdete alkalmából. 
átutalásuknál erre legyenek figyelemmel!Az előttünk álló 2013. évre vonatkozóan szeretnénk 
Kérjük, akinek lehetősége van, banki átutalással néhány, mindenkit érintő tájékoztatást adni tagjaink 
teljesítsen, mert számunkra és tagjaink számára is ez a részére a szervezetünket érintő újdonságokról és 
legolcsóbb, és egyben a legpontosabb elszámolást és változásokról egyaránt.
nyilvántartást teszi lehetővé.Civil szervezetünk továbbra is üzemelteti honlapját, mely 
Szigetvári Takarék zamárdi fiókja Zamárdi Baráti Körelérhető a város hivatalos honlapjáról vagy közvetlenül a 
Egyszámlaszámunk: 50800221-10001954zamardi.raport.hu keresőbe való beírásával.  A honlap 

tartalmaz minden tudnivalót szervezetünkről, így az Ettől az évtől előre nyomtatott csekket nem tudunk 
alapszabálytól, belépési nyilatkozattól kezdve az elérhe- küldeni, így csak postai utalvány felhasználásával vagy 
tőségig minden olvasható. Várjuk tagjaink észrevételeit és közvetlenül a fiókban történő készpénz-befizetéssel lehet 
segítő munkáját, hogy a honlapunk tartalma folyamatosan az átutaláson kívül a tagdíjakat határidőben rendezni.
megújuljon, és érdekes olvasmánnyá váljon mindenki Ezúton is kérjük tagjainkat, hogy 2012. február 28-ig 
számára. rendezzék tagdíj-befizetéseiket, mert ezzel megteremtik a 
2013. évtől már folyamatosan, havonta adunk tájékoztatót Baráti Kör működésének alapvető feltételét.
a város vezető testületeinek döntéseiről és közérdekű A Zamárdi Baráti Kör elnöksége minden tagjának sikeres, 
információkról. Újdonság, hogy ettől az évtől kezdve itt egészségben és szép nyári időben gazdag 2013. évet 
fogjuk tudni csak megjelentetni a tagjaink által írt kíván!
észrevételeket, cikkeket mivel a város vezetése a 
Hírmondó oldalszámát 24 oldalról 12 oldalra 
csökkentette, és tartalmát is a „közérdekű információk 
megjelentetése” szintre korlátozta 2012. októberi zárt 
ülésén, ami azt ered-ményezi, hogy várhatóan kevesebbet 
tudunk publikálni a város újságjában. Honlapunk 
karbantartásával és aktuali-zálásával remélhetőleg pótolni 
tudjuk azokat az információkat és irodalmi írásokat, 
emlékezéseket Zamárdi történetével kapcsolatosan, 
amiért eddig sokan várták havonta a postaládában a 
Hírmondót.
Honlapunk címe az alábbi: zamardi.raport.hu
A honlapon megjelentetni kívánt anyagokat (írások, 
kritikai vélemények, észrevételek és közérdekű kérdések, 
fotókkal vagy anélkül) kérjük a grizzli@t-online.hu,
veit@dizajnkalozok.hu címre eljuttatni, lehetőség szerint 
elektronikus formában. Ezeket minden hónapban 
elhelyezzük honlapunkon és az aktualitástól függő ideig 
olvashatók minden érdeklődő számára.
Zamárdi Hírmondó és postázása:
2013. évben is a Zamárdi Hírmondó havonta megjelenő 
példányát tagjaink részére postai úton megküldjük. Az 
újság díjmentes, a postázás költsége 1500 Ft/év, amit a 
tagdíjjal együtt 2013. február végéig kérjük befizetni 
banki átutalás vagy postai pénzfeladás útján.
Kérjük, hogy jelezzék, ha nem állandó lakcímükre kérik az 
újságot.. (Pl nyáron a zamárdi címre)
Az újság postai úton való terítését Reiner Endréné (06-1-
4660583) és Sövény Pál (06-70-5592019) elnökségi 
tagunk szervezi és irányítja az év során, a terjesztéssel 
kapcsolatos észrevételükkel, kérjük, őket keressék.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani segítőinknek, 
akik áldozatos munkájukkal hozzájárulnak, hogy az 
újság mindenkihez eljusson a téli időszakban is.
Tagdíjfizetés 2013. évre vonatkozóan
A tagdíjaink 2009.év óta változatlanok. Tagdíj a havonta 
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Szakáli Anna: Szent Kristóf Zamárdiban

Terhet akartál, feladat lett belőle,

vinni át, aki jó, aki dőre,

híd lenni híd helyett,

kapocs-lélek a test felett,

szolga, ha szolga kell,

vezekelni a tettel,

megváltani a megválthatatlant,

hogy elnyerjed a múlhatatlant.

Prigliné Zsuzsa: Küldetés

Élő Isten Fia
Szoríts a markodba!
Addig, hogy fájjon,

Csontom porrá váljon!
Népünk szenvedése,
Nincsben keresése:
Lelkünk éhezése.

Édesanyák kínja: gyermekük halála.
Suhanó szárnyak tollai leválnak.

Hírnöke érkezik lassú elmúlásnak.
Ébredni kellene,

Tűzön járni végre!
Üveggömb helyére

Kristályt venni kézbe.
Szívünkből izzó fény
Kristályt beragyogja,
Pislákol, majd izzik,

Lángol szellem magja,
Attila népét végre összefogja.

BARÁTI KÖR
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tapasztalatainkat más országok vízkutatóival. Az első nagy AZÉRT A VÍZ AZ ÚR
rendezvény, amin részt vettem 1978-ban, a Nemzetközi 
Vízkutatási Szövetség stockholmi világ konferenciája volt. Beszélgetés dr. Somlyódy 
Találkozhattam a szakma nagyjaival - óriási élmény volt. A László vízkutató akadé-
szervezet tevékenysége „beszippantott”: később egyik mikus egyetemi tanárral.
vezetőjévé, majd 2004-ben elnökévé választottak. Ma az Barátságunk kezdete óta 
International Water Association (IWA) mintegy 120 sok víz lefolyt a Sió-csa-
országból több mint 15 000 tagot számlál. tornán, és még több párol-
És a Balaton? 1978-ban kezdtem el hidrobiológus gott el a tóból az évközi 
kollégákkal együtt a Balatonnal foglalkozni. Az izgatott, mi nagy hőség következ-
a szél és az általa keltett áramlás, továbbá az üledék tében. A 2011-12-es év 
felkeveredés szerepe a tó algásodásában. Hogyan lehet a csapadékszegénysége 
folyamatot „visszafordítani”? Lehet-e? A foszfor-vagy a váratlanul ért mindnyá-
nitrogénterhelést kell csökkenteni? Mennyiért? A válasz egy junkat, sok kárt okozva 
nemzetközi, sekély tavakkal foglalkozó program keretében gazdaságunknak, aggo-
az ausztriai Laxenburgban, az International Institute for dalmat családoknak,  
Applied Systems Analysis, röviden IIASA nevű intézetben bosszúságot vízi járművel 
született meg, ahol a világ legnevesebb víz és környezet- közlekedőknek. Mit jelent 
kutatói fordultak meg. A program vezetésére 1980-ban ez, teszem fel a kérdést 
hívtak meg. Néhány hónapos huzavona után kaptuk meg a magamban, s elhatáro-
kiutazási engedélyt, Zsuzsával, az óvodás Nórival és zom, a legilletékesebbtől fogom megkérdezni. Felkeresem 
Andrissal együtt. Balázs már Bécsben született (személyi Somlyódy László professzort válaszadásra. A budai Duna-
igazolványában az áll, Wein-ben…..). A kinti két év szakmai parton méretével, stílusával a legimpozánsabb 
produktuma egy, a Springer által angolul kiadott könyv, ami épületegyüttes a Budapesti Műszaki Egyetem, az ország 
az itt is feltett kérdésekre kísérelt meg választ adni általában talán legnagyobb, 230 éves egyeteme. . Falai között 
és a Balaton esetére specifikusan. nagyhírű tudósok, kutatók, mérnökök - későbbi Nobel-
Ez az a könyv, amelyre a balatoni beruházók a díjasok is - tanultak, oktattak és alkottak az emberiség 
környezetvédelemnél hivatkoznak? Igen. És ez szolgálta az javára. Ebben az épületben, a dolgozószobájában ültünk le 
egyik alapját a Balaton vízminőség-szabályozására beszélgetni.
vonatkozó, 1983. évi kormányhatározatnak, ami talán az Laci, kérlek, beszélj magadról, munkádról, családodról, a 
első, korszerű elemzéseken alapuló, hazai környezeti döntés vízkutatás fontosságáról és jövőjéről.
volt.

A háború végén Kecskeméten születtem, kisgyerekként 
Mi történt közben a VITUKI-ban? Az évek folyamán egyre 

megéltem családunk kitelepítését, többször összetörtem 
feljebb kerültem. 1991-ben már mint főigazgató mondtam 

magamat, évet veszítettem. Szüleimnek nehéz, nekem szép 
fel. Oka volt. Nagy kihívás volt a rendszerváltás után egy 

és kalandos évek voltak. Érettségi után bejutottam a 
„szocialista” kutatóintézet elkerülhetetlen reformja. 

műegyetemre, ez nagy szó volt. Áramlástechnikai szakon 
Kidolgoztunk egy koncepciót és belevágtunk. A tulajdonos 

diplomáztam. Két helyen kezdtem el dolgozni, 
állam viszont képtelen volt nyilatkozni, mire van igénye 

tanársegédként a híres Gruber professzor mellett és a 
(vízrajzi előrejelzés? vízminőségi csúcslabo-ratórium? 

Szellőző Művekben tervező mérnökként. Itt terveztem meg 
alapkutatás?), és mit finanszíroz. Naivul határidőt adtam, és 

az ország akkoriban legnagyobb ventillátorait. Hetente 
miután semminemű döntés nem született, leköszöntem (a 

kétszer, hajnalban kaptam lehetőséget számításokra, 
döntés később is elmaradt, ami a VITUKI ez évi fájdalmas 

matematikai modellezésre az egyik „nagy”, mai szemmel 
felszámolását eredményezte). Pillanatokon belül három 

nevetséges memóriájú számítógépen, és közben dolgoztam 
országból kaptam állásajánlatot. USA, Németország, 

a doktori disszertációmon is. Küzdelmes, jó időszak volt. 
Ausztria. A család döntött: az IIASA-ba mentünk vissza. A 

Mégis öt év után úgy éreztem, fejlődési lehetőségeim 
vízkutatások igazgatója lettem: degradált vízgyűjtők 

nincsenek. Egyik éjjel azt álmodtam, idős mérnökként 
rehabilitációja és az éghajlatváltozás hatásai volt a két fő 

változatlanul a gyárban ülök, és unalmas rutin-munkát 
témánk. 

végzek. Másnap felmondtam. Állás nélkül maradtam. A 
Volt egy brazíliai kitérőd is, ugye? 1986-ban, Rióban 

szerencse vagy véletlen segített, nem tudom. Egyik 
tartottam előadást. A következmény: felkértek az új 

kollégám szólt az egyetemen, hogy a Vízgazdálkodási 
fővárosban (Brasilia) található Paranoa-tó szennyezett-

Tudományos Kutatóintézet (VITUKI) áramlástannal, 
ségének helyreállítására. A hároméves ENSZ-projekt 

hidraulikával foglalkozó munkatársat keres. Jelentkeztem. 
irányítását csak távvezérléssel vállaltam: évente két-

Levegő és víz ugyan más közeg, de a fizikai törvény-
háromszor utaztam ki pár hétre. Érdekes módon ugyanazok 

szerűségek egyformán érvényesek. Elsőként a dunai 
a kék-algák okozták a legtöbb bajt, mint a Balatonban. Az 

szennyvizek elkeveredését, majd a Sajó nehézfém 
eredmény: a két első braziliai, high-tech szennyvíztelep 

szennyeződését vizsgáltam. Munkám lassan az egész 
megépítése.  És sok tanulság: más világ, más kultúra, 

országra, tavakra, szennyvíztisztításra, később árvíz-
„trópusi” gondolkozásmód. 

védelemre, a Duna-medencére és globális kérdésekre is 
Az Akadémia….? 1990-ben választottak a Magyar 

kiterjedt. A fejlődés szinte a világ minden részén a vizek 
Tudományos Akadémia tagjai közé. Itthon problémák 

fokozódó elszennyeződéséhez vezetett. A hetvenes évek 
sokasága „keresett” meg. Súlyos árvizek, cianid- algásodott Balatonja egyike a sok példának. Munkánk egyre 
szennyezés, a Rába habzása és a Balaton roppant alacsony ismertebbé vált. Konferenciák sokaságán cseréltük ki 

Dr. Somlyódy László
Fotó:National Geograpic
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vízszintje. Egymást követő három évben negatívvá vált a tó Milyen munkákkal foglalkozol most? 
vízmérlege, a siófoki vízmérce az utóbbi kilencven év Szingapurban kértek fel tanácsadónak, vegyek részt az 
negatív rekordját mutatta: 80 cm víz hiányzott a tóból. A ottani roppant vízhiányos szigetcsoport vízellátási 
Környzetvédelmi Minisztérium 2003-ban az MTA-hoz kérdéseinek kezelésében. Itthon az MTA gondozásában 
fordult. Mi legyen a Balaton sorsa, hogyan pótoljuk a tavaly jelentettünk meg egy, a hazai vízgazdálkodás 
vízhiányt? Szabad-e a vizet máshonnan (Duna, Rába, Dráva stratégiai feladatait kijelölő könyvet. És doktoranduszok, 
stb.) pótolni? Vélemények sokasága látott napvilágot. A mi könyvírás, Duna és társai…
válaszunk nemleges volt: a tó ökológiai állapota igen jó Átköltöztetek Köveskálra gyerekeitekre hagyva a Margittay 
maradt, az idegen víz bevezetése túlzott kockázatokkal járt utcai nyaralót. Kötődésünk Zamárdihoz az ötvenes évekre 
volna és számításaink szerint a tó mintegy másfél éven belül nyúlik vissza. Hűtlenségünk oka? Zsuzsa és én váratlanul, 
„magától” feltöltődik. Utóbbi 2005-re be is következett. egyszerre kezdtünk el vágyni a falusi életre. Felfedeztük 

magunknak a Káli-medencét és vettünk egy csodaszép, Laci, ez így lett és ennek mindenki nagyon örült. Mégis, 
nádtetős öreg parasztházat, meg átalakítottunk egy másikat: elmúlt 9 év és ma szinte ugyanaz a helyzet. A Balatont, 
a gyerekeknek, unokáknak, barátoknak kell a szabad hely, s amióta a 19. században két méterrel csökkentették a 
persze nekünk is a kikapcsolódásra. Nagyon szeretünk itt vízszintjét, mindig a szélsőségek jellemezték. Visszatérő 
lenni.nagy- és kisvizek. A kilenc évvel ezelőtti számításaink azt 

mutatták, hogy az éghajlatváltozás hatására az alacsony Körülnézek a dolgozószobában. Tudós szobája, könyvek 
vízszintek majd gyakrabban fordulnak elő. És valóban, a sokasága, az asztalon kiadványok, a legfrissebb tennivalók 
hidrológiai adatsorok elemzése azt sejteti, hogy az utolsó tíz tornyosulnak. Látszik, itt a munka nincs időhöz, életkorhoz 
év a megelőző időszaktól eltérően viselkedik, és ebben kötve. Messziről indult és még messzebbre néz.”Messze 
valószínűen a globális éghajlati hatás a ludas. Ez arra int, jövendővel komolyan vess összve jelenkort”, Kazinczy 
hogy fel kell készülnünk - a turizmusban is - arra, hogy a fogalmazott így a reformkorban. Somlyódy László alkot és 
Balatonnak két arca lesz (van?): a megszokott kultúr-tó az gyarapít, nemcsak hazánkban, az egész földkerekségen, 
egyik és a korábbi, „természetes” állapotra jellemző, abban a közegben amely az életet fenntartja. 
mozaikos parti sávval rendelkező víz a másik. De az „Azért a víz az úr”
aggodalmak, hogy kiszáradna a Balaton, feleslegesek. Így a Összeállította: Kamarell Károly
vízpótlás továbbra is szükségtelen. 

  70 éve 1943. január elején a doni áttörés és visszavonulás Zamárdi évfordulós naptára(2013)
idején – a szovjet-orosz harctéren - 21 zamárdi katona 315 éve 1698-ban Lécs Ágoston tihanyi apát. Nevéhez fűződik 
vesztette életét. (A II. világháború elesett hősi az 1740-es évek végén a Balaton-melléki-Szamárdi 
halottainak száma 38 fő)betelepítése.

  70 éve 1943-ban a képviselő-testület kérésére a Magyar Királyi 295 éve 1718-ban született Vajda Sámuel apát, akinek 
Belügyminiszter 55.889,1943. december 25-én kiadott „gondosságából és bőkezűségéből 1741 nyarán 
rendelete szerint: Balatonzamárdi neve „csak” Zamárdi.elkezdődött templomunk építése. 

  60 éve 1953. január elsején nyílt meg a Zamárdi Napköziott-245 éve 1768-ban elkészült Szamárdi hivatalos pecsétje is: 
honos Óvoda. Az óvoda első vezetője Erdős Albinné volt.„Szamárdi Helység Falu Pecsit”. Használták az 1850-es 

  50 éve 1963-tól - 1989-ig dr. Regőczy Miklós körzeti orvos - évek elejéig.
sebész szakorvos - végezte gyógyító és közéleti 125 éve 1888-ban a Tihanyi apátság a Kőhegy tetején egy új 
munkáját községünkben.présházat építtetett. Az épületet 1951-ben a falu akkori 

  50 éve 1963-ban a Kőhegy keleti oldalán víztározó épült, 18 vezetői elbontatták, és anyagát elhordták.
millió forintos beruházással.100 éve 1913-ban alakult meg a Balatonzamárdi Fürdő-

  45 éve 1968. december végére elkészült a siófoki kórház. A 400 egyesület, Bakonyi Kálmán kúriabíró elnöklete alatt, a 
ágyas kórház és a 17 munkahelyes rendelőintézet bencés rend támogatásával.
jelentős előrelépést jelentett Zamárdi egészségügyi   95 éve 1918-ban készült el a Fürdőtelep parcellázási terve: 
életében.„Forbáth Imre műegyetemi tanár tervei alapján.

  30 éve 1983-ban megkezdődött a község gázvezeték-hálóza-  85 éve 1928-ban dr. Polczer Imre István lett a község első 
tának kiépítése.hivatalosan kinevezett orvosa. Előtte a kőröshegyi 

  20 éve 1993-ban elkezdék – az Endrédi út mellett – az új orvosi körzethez tartoztunk. 
köztemető ravatalozójának építését.  80 éve 1933-ban hunyt el Laki Benno, aki 1918-1933 között volt 

  20 éve 1993-ban megjelent a „Zamárdi Hírmondó”. Első a község plébánosa. 1929-ben ő építtette – jórészt saját 
szerkesztője: Vincze Béla.jövedelméből – a Hősök kápolnáját.

  20 éve 1993. augusztus elején megalakult az üdülőtulaj-  80 éve 1933-től Szarka Valér Zamárdi plébánosa. Áldozatos és 
donosokból álló: „Zamárdi Baráti Kör”. Elnöke: Bíró példamutató munkásságának köszönhető, hogy 
János lett.működése alatt – 1933-1951 – hat fiatalember 

  15 éve 1998-ban Csákovics Gyula képviselő javaslatára az választotta a papi pályát.
Önkormányzat - az 1848-as szabadságharc 150 éves   75 éve 1938 júliusában megkezdődött az új, 3 tantermes iskola 
évfordulójára - emléktáblát és kopjafát állított a 47 építése. Az 1939-ben elkészült iskola bekerülési 
zamárdi nemzetőr tiszteletére.költsége 21.628 pengő volt.

Az eseménynaptárt összeállította: Friesz Kázmér
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veszélyes fák kivágása,
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13.00 órakor,
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további információkat is megtudhat gyülekezetünkről.

Hajdú Bálint Kadosa - református lelkész   
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Csákovics Gyula polgármester az  ülés
elõtt tájékoztatta a képviselõ-testületet,
hogy a II. körzet háziorvosa, dr. Haas Judit
új ügyvédet bízott meg, elõrelépés a körzet
ügyében még nem történt. 
Tárgyalások folynak egy Zamárdi-Tihany
Balaton átúszásra vonatkozóan.
A Honvéd utcai csomóponttal kapcsolat-
ban Völgyi úrtól, a Nemzeti Infrastruktu-
rális Zrt. igazgatójától azt a tájékoztatást
kapta, hogy a forrás rendelkezésükre áll,
Nemzeti Fejlesztési Bizottságot hoztak lét-
re, és a tervek szerint Zamárdi az I. sza-
kaszban szerepel.
A polgármesteri hivatal átköltözése meg-
történt a kijelölt helyszínekre, a bizottsági
és képviselõ-testületi ülések a Közösségi
Ház nagytermében lesznek. Minden érin-
tettõl türelmet és megértést kér, próbálják
zökkenõmentesen intézni továbbra is a la-
kosság és a nyaralótulajdonosok ügyeit.

1. Az állam által biztosított  egyszeri,
vissza nem térítendõ költségvetési
támogatás igénybevétele (adósságren-
dezés) 

Csákovics Gyula polgármester elmondta,
hogy a múlt héten egy konferencián vettek
részt, ahol tájékoztatást kaptak az önkor-
mányzatok hitel átvállalásával kapcsolat-
ban. Az 5000 fõ alatti települések teljes hi-

telállományát az állam átvállalja, amennyi-
ben a hitel(ek) pénzintézettõl kerültek fel-
vételre. Zamárdi abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy a fennálló hitelei közül
mindhárom pénzintézettõl került felvétel-
re forint, euro és svájci frank alapon. Amit
a szántódi elválás miatt kényszerültek fel-
venni, azokat a hiteleket most az állam át-
vállalja. Sajnos a Kossuth utca végén lévõ
parkoló területét, amit azért kellett eladni-
uk, hogy a Szántódnak megítélt összeget ki
tudják fizetni, már nem tudják visszavásá-
rolni.

A képviselõ-testület:
1. A Magyarország 2012. évi köz-

ponti költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: költségvetési
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tarto-
zásai megfizetéséhez igénybe kí-
vánja venni az állam által biztosí-
tott, egyszeri, vissza nem téríten-
dõ költségvetési támogatást, azon
adósságelemek tekintetében,
amelyekre a költségvetési tör-
vény a támogatás igénybevételét
lehetõvé teszi.

2. Kijelenti, hogy 2012. december
12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll. 

3. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 286. §. alap-
ján hozzájárul, hogy az 1. pont-
ban megjelölt adósságelemek tõ-
ke és járulékrészét, valamint
egyéb költségeit az önkormány-
zat helyett az állam közvetlenül
megfizesse a hitelezõknek/köl-
csönnyújtóknak.

4. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy az önkormányzat nevében:

a. a hitelezõk/kölcsön-
nyújtók által az érintett
adósságelemek tõke és
járulékrészérõl, vala-
mint egyéb költségeirõl
kiállított nyilatkozatot
aláírja,

b. a költségvetési törvény
szerint, határidõre szol-
gáltassa a szükséges
adatokat a Magyar Ál-
lamkincstár felé és ah-
hoz csatolja a szükséges
nyilatkozatokat, igazo-
lásokat, egyéb doku-
mentumokat,

c. a költségvetési törvény
76/C. §. (10) bekezdésé-
ben meghatározott
megállapodást megkös-
se, amennyiben azt az
államháztartásért fele-

lõs miniszter kezdemé-
nyezi.

5. Kijelenti, hogy az önkormányzat
rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szer-
zõdéssel, ami kifejezetten a kon-
szolidációval érintett adósság-
elemhez kapcsolódik, illetve an-
nak fedezetére, vagy teljesítés
biztosítékául szolgál és e betét,
vagy számlakövetelés összegét �
legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem összegének mérté-
kéig � 2012. december 28-i dá-
tummal, az állam által megjelölt
számlára utalja.

6. Hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. §.
szerinti adósságkonszolidáció so-
rán a Magyar Államkincstár a
banktitkot képezõ, az önkor-
mányzatra vonatkozó, a törlesz-
téshez szükséges adatokat, infor-
mációkat megismerje és kezelje.

2. Könyvvizsgálóval kapcsolatos döntés

A képviselõ-testület szükségesnek tartja,
hogy továbbra is könyvvizsgálat legyen
2013. január 1. napjától az Önkormányzat-
nál. 
A kt. a Szita és Társa Kft-vel határozatlan
idõre fennálló szerzõdést továbbra is hatá-
lyosnak tekinti.

3. IVS_Városrehabilitációs pályázattal
kapcsolatos kérdések megtárgyalása
(polgármesteri hivatal és környéke)

A  képviselõ-testület megtárgyalta a fenti
pályázattal kapcsolatos döntések szüksé-
gességét, és az alábbi változtatásokat elfo-
gadja: 

- �A� beton gyártmányú kövek a
térburkolásnál,

- Mészkõ helyett gránitkõ a szük-
séges, tervekben kiírt helyeken,

- Mûanyag nyílászárók, egyoldali
(külsõ) sötét fóliázással a Polgár-
mesteri Hivatal épületében,

- Padlástéri térdfal.

4. Zamárdi, Kiss Ernõ utca (Hotel
Wellamarin) melletti közterületen lé-
võ fák átültetésére vonatkozó kérelem
benyújtásra engedélyezõ hatósághoz

A képviselõ-testület a Zamárdi, Kiss Ernõ
utcában lévõ, pályázat útján végrehajtott
faültetéssel kapcsolatban a pályázattal ille-
tékes engedélyezõ hatósághoz kérelmet
nyújt be az elültetett fasor áthelyezésére
vonatkozóan.
Az engedélyezõ hatóság döntésének függ-
vényében kerül sor a fasor áthelyezésére.
A döntést követõen a képviselõ-testület is-
mételten tárgyalni kívánja a napirendi
pontot.

Beszámoló Zamárdi város önkormányzatának képviselõ-testülete 2012. december 17-i ülésérõl
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5. Fekete István Általános Iskola és
AMI, Városi és Iskolai Könyvtár
KEOP pályázattal kapcsolatos döntés  

A képviselõ-testült a Fekete István Általá-
nos Iskola és AMI, Városi és Iskolai
Könyvtárra vonatkozó KEOP-2012-
5.5.0/B. számú, kiírt energetikai pályáza-
ton nem kíván részt venni. ( a rendkívül rö-
vid határidõ, bizonytalanságok, kockáza-
tok miatt).

6. Zamárdi, Petõfi Sándor utcai társas-
ház alapítási költségeinek elfogadása

A képviselõ-testület mint a Zamárdi, Petõ-
fi u. 1. sz. alatti, 2104/2 helyrajzi számú üz-
letház, udvar megjelölésû ingatlan társtu-
lajdonosa támogatja az ingatlan társasház-
zá alakítását. A képviselõ-testület elfogad-
ja a Filotás Antal által adott árajánlatot a
mûszaki tervek elkészítésére, illetve a dr.
Paller Zsuzsanna ügyvéd által adott ár-
ajánlatot az ügyvédi munka elvégzésére.
Az Önkormányzat a felmerülõ költségek
viselését tulajdoni illetõsége arányában jó-
váhagyja.  

7. Zamárdi Esélyegyenlõségi Program
elkészítéséhez vállalkozó kiválasztása

A képviselõ-testület Zamárdi város esély-
egyenlõségi helyzetelemzését és intézkedé-
si tervét is magába foglaló települési szintû
esélyegyenlõségi program elkészítésével az
elõterjesztésben szereplõ 3 db árajánlat
közül a Suli-Sokk Bt. (1138 Budapest, Vá-
ci út 132/b. 4/27.) ajánlatát fogadja el brut-
tó 698.500 Ft vállalási áron, legkésõbb
2013. január 31-i elkészítési határidõvel.

8. Rendeletek módosítása:

- temetõi, temetkezési rendelet,
- szociális, 
- gyermekvédelmi rendelet.

A rendeletek és módosításaik a
Polgármesteri Hivatalban, ill. a
honlapon megtalálhatók.

9. Zamárdi Hírmondó nyomdai és szer-
kesztõi munkáira beérkezett ajánla-
tok megtárgyalása

A képviselõ-testület a Zamárdi Hírmondó
nyomdai és szerkesztõi munkáira 2013. ja-
nuár 1. napjától megbízza Bogdán Zoltán
balatonföldvári nyomdaipari vállalkozót,
65.000,- Ft+ÁFA/hó vállalási árért az ár-
ajánlatban kiírt feltételekkel. ( 12 oldal)

10. ATM elhelyezésével kapcsolatos tájé-
koztatás és döntés

Csákovics Gyula polgármester tájékoztatta
a testületet, hogy a Szabadság téri, hivatali
épületben lévõ pénzkiadó automatát a fel-
újítás miatt le kellett szerelni. Egy mobil

automata lehelyezésérõl tárgyalt a bank il-
letékeseivel. Fél évre történõ lehelyezés
Zamárdi területén összesen kb. 2 millió fo-
rintba kerülne, amely költséget a bank
nem vállalja át, ezt az önkormányzatnak
kellene fizetnie. Ez 1.5 millió forint lehe-
lyezési költség, és 5 hónapra kb. 400 ezer
forint üzemeltetési költség. A hivatali fel-
újítás befejezését követõen az automata
visszahelyezése szóba kerülhet. A bank
szerint az automata üzemeltetése nem gaz-
daságos, fõleg a téli idõszakban. Szóba ke-
rülhetne még esetleg egy fix helyre történõ
letelepítés, ez miatt célszerû lenne akár a
CBA, akár a posta illetékeseivel tárgyalá-
sokat folytatni.

A képviselõ-testület az alábbi döntést hoz-
za:
A mobil ATM elhelyezésének költségeit
nem tudja vállalni. Egyúttal felkéri
Csákovics Gyula polgármestert, hogy foly-
tasson tárgyalásokat arra vonatkozóan,
hogy Zamárdi központjában kerüljön visz-
szahelyezésre az állandó pénzkiadó auto-
mata (posta, CBA).

11. Polgármesteri tájékoztatás:

Csákovics Gyula polgármester tájékozta-
tást ad dr. Hatala József rendõr altábor-
nagy által közölt információkról, mely sze-
rint a Balatonföldvári Rendõrõrs változat-
lan formában fog mûködni 2013-tól. A Sió-
foki Rendõrkapitányság vezetõje, Kiss Fe-
renc tevékenysége alatt a rendõri jelenlét
Zamárdiban magasfokú volt, a bûnözés 30
%-kal kevesebb volt a területen. Informá-
ciói szerint Kiss Ferenc kapitány urat levál-
tották, helyette másik kapitány kerül kine-
vezésre.

12. Mecseki Hargita alkotásának megvá-
sárlása

A képviselõ-testület  Mecseki Hargita
�Szerelem� címû alkotását megvásárolja
összesen 600.000,- Ft értékben (250.000,-
Ft alkotói díj, 350.000,- Ft öntödei díj), az
általános tartalék terhére 2012. évre vonat-
kozóan.
Az alkotást a polgármesteri hivatal házas-
ságkötõ termében állítják ki.

13. Intézmények bérmaradványa

A képviselõ-testület a 2012. évi, intézmé-
nyi bérmaradványok terhére az önkor-
mányzat intézményeire vonatkozóan az
összes dolgozó részére egyszeri, béren kí-
vüli juttatásként 50.000,- Ft/fõ, az intézmé-
nyek vezetõi részére pedig egyszeri, béren
kívüli juttatásként pedig 100.000,- Ft/fõ

összeget biztosít.
(A polgármester, alpolgármester jutalmat
nem vettek fel).

14. Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikö-
tõhöz behajtásgátlók elhelyezése

A képviselõ-testület úgy határoz, hogy a
Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõhöz
a 2013. évi költségvetés terhére 2 db be-
hajtásgátlót (parkolóõr) megrendel a Fecs-
ke Kft árajánlata alapján, összesen bruttó
53.340,- Ft összegben. 
A behajtásgátló szerkezetekhez az érintett
üzlettulajdonosoknak és a kikötõõrnek
kell kulcsot biztosítani azzal, hogy csak a
nyári idõszakban (június 1-augusztus 20)
legyen lezárva a terület. A �behajtani tilos�
tábla levétele javasolt.

15. Zamárdi, Nagyváradi köz kapu bejá-
róhoz tulajdonosi hozzájárulás

A képviselõ-testület a Zamárdi, Nagyvára-
di közben lévõ ingatlanhoz történõ kapu
bejáróra vonatkozó tulajdonosi hozzájáru-
lást megadja azzal, hogy az útra vonatkozó
410/2012. (XI.26.) KT számú testületi ha-
tározatát továbbra is fenntartja a vizsgála-
tok lezártáig.

16. Zamárdi, Széchenyi utcai gyalogjár-
da építése

A képviselõ-testület  úgy határoz, hogy a
2013. évi költségvetésébe beépíti a Széche-
nyi utca keleti oldalán az óvodáig terjedõ
szakaszon gyalogjárda építését új térkõvel,
körülbelül bruttó 2 millió forint értékben.

17. Zamárdi, Szamárkõ turisztikai célú
fejlesztése célú projekttel kapcsolatos
döntés

A képviselõ-testület a Zamárdi, Szamárkõ
turisztikai célú fejlesztése célú projekttel
kapcsolatban
- a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
Dr. Kovács Péter hivatalos közbeszerzési
tanácsadót � Stockbauer Tanácsadó Kft
1147 Budapest, Telepes utca 10. fsz. 1. �
bízza    meg    2.750.000. - Ft + ÁFA=
3.492.000,- Ft összegben,
- a projektmenedzseri munkák elvégzésére
az ECONOCONSULT Kft-t -1138 Buda-
pest, Meder utca 8/C � bízza meg
5.511.811,- Ft+ÁFA=7.000.000,- Ft össze-
gért.

18. Kovács Imréné siófoki lakos fakivá-
gási kérelme

A képviselõ-testület megtárgyalta Kovács
Istvánné siófoki lakos, zamárdi ingatlantu-
lajdonos kérelmét, és részére engedélyezi a
Vécsey és Klapka utcák sarkán lévõ 2 db
nyárfa kivágását. A képviselõ-testület kö-
telezi Kovács Istvánnét, hogy a kivágott fák
helyére újat ültessen, melyek helyét és faját



a hivatal mûszaki ügyintézõjével egyeztetni
szükséges elõzetesen.

19. Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi
Szilárdhulladék Kezelési Konzorci-
ummal kapcsolatos  döntések

1. Zamárdi város önkormányzata
jelen határozatával igazolja, hogy
az üzemeltetési koncepció alátá-
masztásához nyújtott, és a
KEOP-7.1.1.1/2/F/09-11 pályázati
konstrukció keretében benyújtott
�Dél-Balaton és Sióvölgy Nagy-
térségi Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium mûködési területén
a Somi Regionális  Hulla-
adékkezelõtelep fejlesztése� cí-
mû pályázati anyaghoz készített
Részletes Megvalósíthatósági Ta-
nulmányban (továbbiakban:
RMT) feltüntetett adatok, infor-
mációk a valóságnak megfelel-
nek. Az RMT-ben bemutatott
üzemeltetési koncepciót, díjpoli-
tikát, díjképzést megismerte, el-
fogadta, és annak betartását a tá-
mogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja a projekt befeje-
zését követõ minimum 5 évig.

2. A Zamárdi város önkormányza-
tának képviselõ-testülete jelen
határozatával nyilatkozatot tesz,
hogy a KÖRNYEZET ÉS
ENERGIA OPERATÍV PROG-
RAMBAN kiírásra került
1.1.1/09-11 kódszámú, �Települé-
si szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése� címû pá-
lyázati felhívásra a Dél-Balatoni
és Sióvölgy Nagytérségi Szilárd-
hulladék Kezelési Konzorcium
mûködési területén a Somi Regi-
onális Hulladékkezelõtelep fej-
lesztése� nevû II. fordulós pályá-
zaton kívül az adott projekthez,
projektelemhez kapcsolódóan
(hulladékgazdálkodás fejleszté-
se) Zamárdi település önkor-
mányzata nem vesz részt más pá-
lyázatban, támogatási konstruk-
cióban.

20. Balogh András  közterület-haszná-
lattal kapcsolatos kérelme (bálna)

A képviselõ-testület megtárgyalta Balogh
András kérelmét a közterület-használati
díj visszafizetésére, illetve elengedésére
vonatkozóan, és azt elutasítja (a kérelmezõ
bevétel kiesésre hivatkozott).

A képviselõ-testület továbbá a közterület-
használatra vonatkozó rendeletét akként
kívánja módosítani, hogy az egy szezonra
vonatkozó bérleti díjak tekintetében a díja-
kat egy összegben, szerzõdéskötéskor kell

megfizetni, és az Önkormányzat nem vállal
felelõsséget az üzleti vállalkozás sikeressé-
géért. 

21. Szabó Gábor zamárdi lakos elidege-
nítésre vonatkozó ajánlata

A képviselõ-testület megtárgyalta Szabó
Gábor Zamárdi, Dobó I. utcai lakos kérel-
mét, és a Zamárdi, Fõ utca 82. szám alatti
ingatlant nem kívánja megvásárolni.

22. Parthasznosítási koncepcióba lidó-
sításra vonatkozó elképzelés beépíté-
se

A képviselõ-testület úgy határoz, hogy a
készülõ parthasznosítási koncepcióba több
helyszínre be kívánja építeni a lidósításra
vonatkozó elképzelést, melyek pontos
helyszínét a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság még tárgyalni kívánja.

23. Zamárdi város önkormányzatának
2013. évi rendezvénynaptára

A képviselõ-testület megtárgyalta a beter-
jesztett, és a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság által megtárgyalt 2013. évi ren-
dezvénynaptárt, és azt a kiegészítésekkel,
módosításokkal együtt elfogadja. ( A ren-
dezvénynaptár végleges formája felkerül a
honlapra.)

24. Zamárdi, Endrédi úti csomópont köz-
világítási költségeirõl döntés

A képviselõ-testület az E.ON felé fennálló
� Zamárdi, Endrédi úti csomópont közvi-
lágítási költsége � tartozását elfogadja, és
az E.ON által felkínált 40 % (2.419.000,-
Ft) összeget megfizeti, továbbá a 2011-
2012 évekre vonatkozó 18 havi részletfize-
tést elfogadja, és a tovább üzemeltetésre
szerzõdést kíván kötni.

25. Közösségi házba dekorpanel felszere-
lése

A képviselõ-testület a közösségi házba a
leszerelt lambéria helyett dekorpanel fel-
szerelését tartja szükségesnek azzal, hogy a
munkát a GAMESZ végezze el. 
A feladat elvégzésére az összeget az általá-
nos tartalék terhére kell biztosítani.

26. Festménnyel kapcsolatos döntés

A képviselõ-testület megbízza Csákovics
Gyula polgármester urat a felajánlott �
Aradi utcai ingatlant ábrázoló - festmény-
nyel kapcsolatos ügyintézésre, annak átvé-
telére.

27. Oktatási intézmények szállítási költ-
ségei

A képviselõ-testület a Gál Péter képviselõ
által javasolt 9 fõs kisbusz vásárlását nem

hagyja jóvá 2013. évben a meglévõ 13 fõs
mellé.
A képviselõ-testület felkéri oktatási intéz-
mények vezetõit, hogy állítsák össze a jövõ
évi igényeket, és a költségeket a 2013. évi
költségvetésbe tervezzék be a gyermekek
szállítására vonatkozóan.

28. 2013 évi adótájékoztató kiegészítése

A képviselõ-testület  felkéri Gál Péter kép-
viselõt és Margó György ZBK elnököt,
hogy a 2013. évi, kiküldésre váró adótájé-
koztatóhoz egy A/4 oldal terjedelmû anya-
got állítson össze a fontosabb közérdekû
információk kiegészítésérõl.

Zamárdi város önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 2013. január 10-i, rendkívüli
ülése

1. Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont és Zamárdi Város Önkormányzata
között megkötendõ használati szerzõdés

A képviselõ-testület megtárgyalta, és a
Klebesberg Intézményfenntartó Központ
és Zamárdi Város Önkormányzata között
a beterjesztett használati szerzõdést az el-
hangzott módosításokkal együtt elfogadja,
és a szerzõdés aláírására felhatalmazza
Csákovics Gyula polgármestert.

2. Iskolától átvett technikai dolgozóval
kapcsolatos döntések

Zamárdi Város Önkormányzata és
Csehiné Kertész Zita közalkalmazott kö-
zött kötendõ  tanulmányi szerzõdés.
A képviselõ-testület felhatalmazza
Csákovics Gyula polgármestert Csehiné
Kertész Zitával történõ tanulmányi szerzõ-
dés megkötésére és aláírására az alábbi fel-
tételekkel:
Az élelmezésvezetõi 10 hónapos tanfolyam
díja bruttó 225.000,- Ft+utazási költségek.
Az önkormányzat képviselõ-testülete a ta-
nulmányi szerzõdésben kiköti, hogy
Csehiné Kertész Zita a tanfolyam elvégzé-
sét követõen, a képzettség megszerzése
után 3 évig a munkaviszonyát nem mond-
hatja fel, illetve azt nem szüntetheti meg.

3.  Közösségi ház színpaddal kapcsolatos
döntés
Közösségi Ház színpadi elõfüggöny keze-
lõegység megrendelése

A képviselõ-testület felhatalmazza Gál Pé-
ter képviselõt, hogy a közösségi ház szín-
pad elõfüggönyének mozgatására vonatko-
zó kezelõegység tekintetében folytasson
tárgyalást az árajánlatot adó céggel, és azt
a kezelõegységet rendelje meg az önkor-
mányzati költségvetés általános tartaléká-
nak terhére, amely a mûködtetésre a meg-
felelõbb.

Matyikó Zsuzsa
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Polgármesteri Hivatal,
ügyfélfogadási rend

Elérhetõségek:

Pénzügyi csoport, tel: 84/349-409,fax: 84/349-147.
Adócsoport, tel: 84/348-400, 348-711, fax: 84/349-147.

Zamárdi, Fõ utca 106. (COOP ABC melletti
épület - alsó szint külsõ lépcsõs bejárat):

Városüzemeltetés:
Kétszeri Balázs: 06/30-217-6904.
Fodor Anikó: 06/30-959-3948, tel:84/345-675,

fax: 84/349-147.
Anyakönyv, népesség, hagyaték, mûködési
engedély, lakcím:
Nagy Gáborné: tel: 84/345-675, fax: 84/349-147.

Zamárdi, Fõ utca 106.
(Honvéd utca-Fõ utca sarok):

Közterület-felügyelet: 06/30-858-1498.
Szociális- és gyámügyek:
Nágele Jánosné, tel: 84/696-530.
Igazgatás, polgármester, jegyzõ, aljegyzõ,
titkárság: tel: 84/349-950, fax: 84/349-147.
Személyzeti ügyek,  pénztár :
Oroszi Sándorné, tel: 84/345-292, fax: 84/349-147 
(Zamárdi, Honvéd utca Fõ utca sarok épület
Ny-i oldal külsõ bejárat).

E-mail címek: titkarsag@zamardi.hu;
zamardipmh@t-online.hu

Polgármesteri tájékoztatás

A polgármesteri hivatal nyugati homlokzatáról az átépítési mun-
kák miatt leszerelt OTP ATM az OTP régiós igazgatójával és a
CBA üzlet tulajdonosával folytatott tárgyalások eredményeképp a
jövõben a CBA üzletnél lesz telepítve.
Erre a megoldásra azért került sor, hogy a zamárdi lakosság
igénybe tudja venni a bankautomata szolgáltatást, tudjon élni a
készpénzfelvétel lehetõségével.
Szóba kerül átmenetileg  ideiglenes bankautomata elhelyezése a
Fõ utca-Honvéd utca sarkánál, de a helyszíni szemle során a
bankbiztonsági szakemberekkel, illetve az OTP régiós vezetõjével
folytatott konzultáció során megerõsítést nyert, hogy az ideiglenes
automata telepítési költségei és üzembentartása mintegy 2 millió
forintba kerülne. Ezt az összeget az önkormányzatnak kellene ki-
fizetnie, mivel az ideiglenes bankautomaták nem a bank tulajdo-
nát képezik, hanem egy erre szakosodott cégtõl bérli a bank is. 

Dr. Piros Attila rendõr dandártábornok, Somogy Megyei Rendõr-
fõkapitány január 8-án bemutatta a siófoki kapitányság új vezetõ-
jét, Király Richárd rendõr alezredest, a kapitányság körzetébe
tartozó városok polgármestereinek.  
Az új kapitány úrnak ezúton is sok sikert és kitartást kívánunk
munkájához.

Az alább tájékoztatást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
igazgatója, Völgyi Miklós úr és a régióvezetõ Molnár Richárd úr
juttatta el Zamárdi város polgármestere részére.
Magyarország kormánya a 345/2012. (XII.6) számú rendeletének
1. számú mellékletének 27. pontjában nevesítette, és nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánította a
Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely vasútvonal rekonstruk-
cióját. A kiemelt közlekedési projekt státusz azt jelenti, hogy vég-
re megvalósulhat a régóta dédelgetett álom, Zamárdiban elké-
szülhet a központi csomópont. Ez magában foglalja a zamárdi
megállóhely peronjának áthelyezését, egy új peron építését, a
Szent István utcai út átjáró és gyalogos átjáró áthelyezését az új
peron végéhez, a Honvéd utcával egyvonalban, a 7-es úton új jel-
zõlámpás közúti csomópont létesítését, a Honvéd utca és részben
új nyomvonalon létesülõ Szent István utca bekötésével. A zamár-
di fejlesztés a kiemelt projekt elsõ ütemében szerepel.  A kiegé-
szítõ tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamat-
ban van. A tervezési szerzõdés aláírást követõen a tervezõ felveszi
Zamárdival a kapcsolatot, hogy az új zamárdi csomópont terve el-
készülhessen valamint, hogy az a városháza elõtti tér rendezésével
(integrált városrehabilitációs pályázat) összhangban legyen.
Amennyiben a közbeszerzési eljárások 2013 végéig eredményesen
lezárulnak, úgy a tényleges kivitelezés 2014 januárjában veheti
kezdetét. Ezen ütemezés megvalósulása esetén a kivitelezés 2015
nyarán érhet véget. A kiegészítõ tervek rendelkezésre állása ese-
tén a fentiekben felsorolt mûszaki tartalmat a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ Zrt a kivitelezési projektbe beépíti, azt a rekonst-
rukció elsõ ütemének keretében megvalósítja. A Szent István ut-
ca felhagyott szakaszának elbontására, a városháza elõtti tér ren-
dezésére azonban Zamárdi városának kell majd forrást biztosíta-
ni.

Közös siker
A Balaton Sound lett Európa legjobb közepes méretû fesztiválja
2012-ben. A hatodik zamárdi Balaton Sound kapta a kitüntetõ cí-
met a hollandiai Groningenben rendezett díjátadón.
A prémium fesztivál már az elsõ évben nagy szakmai és közönség-
sikert aratott, és mára Európa legjobbja a kategóriájában. 
Közös a siker, hiszen a zamárdi helyszín nagymértékben hozzájá-
rult az elismeréshez. Zamárdi büszke lehet arra, hogy nálunk ren-
dezik Európa legjobb közepes méretû fesztiválját.

Csákovics Gyula polgármester

Tájékoztatás

Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy a Siófoki Járási
Hivatal Zamárdiban a hatáskörileg átkerült ügyek
kapcsán ügyfélszolgálatot mûködtet, melynek helye
és ideje: Zamárdi Közösségi Ház Honvéd utca 6.,
minden héten szerda délután.
Az ügyintézõ Czuczor János. 

Az ügyfélszolgálati ügyintézõ  hatáskörébe tartozó
ügyekben Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala
érdemi információt nem tud nyújtani, iratok
kezelésére, átvételére nem jogosult.
Kérjük, keressék személyesen õt a fenti idõpontban
és helyen.

Dr. Dudás Anita jegyzõ

Zamárdi Közösségi Ház
(Zamárdi, Honvéd utca 6.)
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Zamárdi újszülöttjei 2012

NÉV SZÜL. IDÕ SZÜLÕK  NEVE

1. Elter Gréta 2012.02.14 Elter Balázs Futás Orsolya

2. Elter Helga 2012.02.14 Elter Balázs Futás Orsolya

3. Cioffi Giovanni Paolo 2012.02.17 Cioffi Antonio Fehérvári Andrea

4. Pavelka Keve 2012.03.06  Pavelka Gábor Olasz Krisztina

5. Deli Bertalan 2012.03.14 Deli Balázs Berta Otília

6. Perényi Anna Krisztina 2012.04.20 Perényi Péter Kulik Zsuzsanna

7. Bertalan Anna 2012.06.12 Bertalan Zsolt Mészáros Annamária

8. Élõ Lionel 2012.06.25 Élõ Tibor Soltész Rita

9. Künszler Ádám 2012.07.29 Künszler Béla Rózsás Anita 

10.Gócza Kevin 2012.08.06 Gócza Tibor Szili Rita

11.Marity Gergõ 2012.09.03 Marity Gábor Erõs Krisztina

12.Szilveszter Ramóna 2012.09.23 Szilveszter Gábor Nagy Beáta

13.Horváth Emma Margit 2012.10.13 Horváth Péter Fürjes Rita 

14.Horváth Szófia 2012.10.21 Horváth Szabolcs Varga Nikoletta

15.Vaszin Anna 2012.10.21 Vaszin Andrej Vaszina Katerina

Házasságot kötöttek:

1.  Pece Mihály és Kocsis Márta
2.  Höchst Ádám és Frigyesi Viktória
3.  Deim Béla és Juhász Dorottya Ágnes
4.  Berta Gergely és Pap Petra
5.  Szabó István és Takács Erika
6.  Hollós Attila Frigyes és Dezsõ Viktória
7.  Balogh Imre és Incze Tünde Melinda
8.  Pesti János és Magosi Judit
9.  Gyöngyösi Gábor és Baraczka Eszter
10. Kovács Csaba és Egri Szilvia
11. Joó Gábor és Molnár Eszter Katalin
12. Cseh Péter és Dékay Valéria Aranka
13. Dienes Miklós László és Tóth Gabriella Erzsébet
14. Pável Tamás Péter és Csorba Mária Zsuzsanna
15. Horváth Szabolcs Kornél és Varga Nikoletta
16. Molnár Péter és Baji Éva
17. Kiss László és Dénes Katalin
18. Orlik Zoltán és Samu Krisztina
29. Dr. Sári Zoltán és Páll Mónika
20. Géczi Péter és Sölétormos Katalin

Anyakönyvvezetõk

Elhunytak névsora

1. Mersics József 01.13.
2. Lak Istvánné 01.17.
3. Bokor József 01.27.
4. Kriklák Pálné 02.10.
5. Tapolczai Jánosné 02.11.
6. Szalai Amália 02.17.
7. Csikós Sándor Csaba 02.17.
8. Vörös Károly 02.20.
9. Fehér Imre Dezsõ 02.22.
10. Gócza Tibor 02.23.
11. Dr. Galambos János Dezsõ 02.25.
12. Fürjes László 02.27.
13. Fejes István Lajosné 02.29.
14. Escher Józsefné 03.04.
15. Elter Gizella 03.20.
16. Hajdu Attila 04.02.
17. Stummer Ferenc 04.02.
18. Kovács Gyula Sándor 04.07. 
19. Kovács Gyula Sándorné 05.15.
20. Horváth Piroska 04.19.
21. Schmidt Istvánné 04.26.
22. Solt Péterné 04.26.
23. Tihanyi Endre 05.12.
24. Farkas Ferencné 05.15.
25. Bazsó Józsefné 05.24.
26. Vass Lajosné 08.16.
27. Szabó Ferenc 08.30.
28. Takács Ottóné 09.19.
29. Dobsa Miklósné 09.20.
30. Szalkai Endréné 09.24.
31. Pálfi Lászlóné 10.14.
32. Albert András Ferenc 10.31.
33. Szakáli Kálmán Károly 11.03.
34. Németh István 11.18.
35. Varga Ferencné 11.19.
36. Fieszl György 11.25.
37. Antal Ferenc 12.02.
38. Kovács Sándor 12.03.
39. Weinberger Kálmán 12.25.
40. Bertalan Károly 12.31.

2012. évi anyakönyvi események:

MISEREND
Csütörtök: 19.00 óra
Plébániatemplom

Szombat: 19.00 óra
Plébániatemplom

Vasárnap: 8.30 óra
Plébániatemplom

10 óra Balatonendréd
11.30 óra Kápolna

A Zamárdi Hírmondóban

lehetõség lesz a 2012-ben született babák fo-

tóinak megjelentetésére. Kérjük a Szülõket,

hogy aki szeretne élni a lehetõséggel,

2013. február 15-ig juttassa el a fotót a

bm.gabi@gmail.com címre a szülõk nevének

feltüntetésével.
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VÁROSI TOURINFORM IRODA ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Szálláskatalógus 2013
Elkészült az új szálláskatalógus. Aki szeretné, hétfõtõl péntekig,
8-15 óráig a Tourinform irodában elérhetõ. 
Turisztikai vásárok, kiállítások 2013-ban
Elõször is egy igazán jó hír! 2011-ben és 2012-ben a Zamárdi
Tourinform iroda 100%-ot teljesített a Magyar Turizmus Zrt. 140
magyarországi Tourinform irodát szakmailag minõsítõ ellenõrzé-
sein, így bekerült a legjobb 14 minõsített iroda közé. Elismerésül
a Magyar Turizmus Zrt. ezeknek  az  irodáknak  nagy  ked-
vezménnyel biztosítja a belföldi és külföldi vásárokon történõ
megjelenést kiadvánnyal. Ennek köszönhetõen 17 külföldi kiál-
lításra küldünk kiadványokat, és 4 belföldi kiállításon (Budapest,
Debrecen, Miskolc, Pécs) veszünk részt személyes képviselettel.
Az elsõ kiállítás Budapesten az Utazás kiállítás lesz (2013. február
28-március 03.), itt városunk önálló standdal vesz részt.  A többin
a Balaton régió standjánál jelenik meg városunk.

Kérjük a vállalkozókat, szolgáltatókat és szálláskiadókat, hogy
február 15-ig juttassák el a Tourinform irodába sokszorosított
csomagajánlataikat és szórólapjaikat, amikkel részt kívánnak
venni a rendezvényeken. 

Ajándéktárgyak bõvített választékban. Az irodában megvásárol-
hatók különbözõ könyvek (Zamárdi séták, Zamárdi antológia,
Szakáli Anna: Névtelen dalnok, Magyar úti atlasz) és ajándéktár-
gyak. A Balaton szíve logóval ellátott termékek mellett
Zamárdiban készült fotókkal díszített bögre, kulcstartó �
mûanyag és fém, hûtõmágnes, díszpárna, 2, 3 és10 lapos
fotókönyvek, képeslapok is vásárolhatók.

Tourinform iroda nyitva tartása:Februárban hétfõtõl péntekig,
8-15 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

SZABADIDÕS ÉS SZÓRAKOZÁSI LEHETÕSÉGEK
ZAMÁRDIBAN

BORKÓSTOLÓ
SZENT KRISTÓF RENDEZVÉNYKÖZPONT
Pincészet-Borétterem-Pincegaléria 
Elõzetes bejelentkezéssel. 8621 Zamárdi, Alsópincesor;
Tel.: +36 30 9365-092; www.stkristof.com, info@stkristof.com 

ÍJÁSZAT

Elõzetes bejelentkezéssel. Szent Kristóf Rendezvényközpont-
Pincészet-Borétterem-Pincegaléria 8621 Zamárdi, Alsópincesor;
Tel.: +36 30 9365-092; www.stkristof.com, info@stkristof.com 

ZIMEK PÁLINKA-LÁTVÁNYFÕZDE
Elõzetes bejelentkezéssel. Információ:www.zimekpalinka.com,
palinkainfo@gmail.com  
8621 Zamárdi, Endrédi út 061/24 hrsz. Tel.: +36 84/545-034;
+36 30 8223 717

PAINTBALL
Elõzetes bejelentkezéssel egész évben!
Információ:www.zamardipaintball.hu, info@zamardipaintball.hu
8621 Zamárdi, Szent István út   Tel.:  +36 30  500-4170

PUSZTAGOLF
Elõzetes bejelentkezéssel;
Információ:www.bandi2000.hu, bandi2000@t-online.hu
Szántódpuszta Tel.: +36 30 956 7232

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
Bandi 2000 Bt 8621 Zamárdi-felsõ, Vécsey u.72.,
Tel: +36 84 345 463

VILÁGHÁBORÚK MÚZEUMA (magángyûjtemény) 
Kiállítás az I. és II. világháború relikviáiból.
8621 Zamárdi-felsõ, Siófoki u.30/a.,
Bejelentkezés: +36 30 425 8115

WELLNESS, BOWLING, FALLABDA, X-BOXOK
Hotel Wellamarin****,
8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Tel.: +36 84 545 800

Zamárdi vTv reklámtarifái 2013. évre

Lakossági hirdetések:
Képújság:1 hét/ 1 oldal 1500 Ft

Magánszemélyek autó, lakás, ház, garázs, nyaraló, mûszaki cikk
és egyéb lakossági apróhirdetés kategóriájába sorolható tartalmú
hirdetése.

Kereskedelmi hirdetések:

Képújság:

1 hét/ 1 oldal 1.500 Ft
1 hónap/ 1oldal 5.000 Ft
3 hónap/ 1 oldal 13.750 Ft
6 hónap/ 1 oldal 27.500 Ft
9 hónap/ 1 oldal 41.250 Ft
12 hónap/ 1oldal 50.000 Ft

A képújság oldalakhoz küldött kész oldalak elfogadott méretei,
formátumai: 800x600pixel fekvõ kép, JPG, BMP, PSD

Reklámklipek sugárzása a mûsorban:
/1 mûsor + 5 ismétlés/30mp-ig 2.500 Ft
30-60mp 3.750 Ft

A kész klipek elfogadott formátumai, mérete: AVI, MPEG,
720x576 25f/s
Fizikai hordozón: MiniDV, DV, DVCAM, HDV szalag, DVD
lemez.

Klipek készítése:
/Zamárdi helyszínen, az ár tartalmaz 1 sugárzást + az
ismétléseket/
15-60mp 15.000 Ft

Reklámriport: 5000,-Ft/perc

Információ: Döme Tamás
30/95-99-774

dometamas@gmail.com

A Közösségi Ház fontosabb programjai

Február:

11-e, hétfõ, 17:30: BERECZ ANDRÁS ének- és mese-
mondó elõadása. Belépõjegy ára: 500 Ft

16-a, szombat: Jótékonysági koncert a Siófoki Mentõ
Alapítvány javára

23-a, szombat: Óvodai szülõi munkaközösség farsan-
gi bálja

24-e, vasárnap 15:00: Mátyás-napi vidám téltemetés
a népszokások jegyében
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ISKOLAI HÍREK

Január 3-án újult erõvel kezdtük a munkát.
A hónap nagy része a kultúra napjához kapcsolódó házi
versenyek jegyében telt. 

Az alsósok a mesemondó-, a felsõsök a versmondó-
versenyen már december utolsó tanítási napjaiban számot
adtak felkészülésükrõl. 
8-án a felsõsök számára a Kazinczy
�Szép kiejtési verseny�-t szerveztük.
Ugyancsak e napon zajlott az országos német nyelvi és
országismereti verseny, melyen 13 tanulónk indult / ez nem
a kultúra napjához kapcsolódó verseny volt/.

9-én a 3-4. osztályosok nyelvtan-helyesírás versenye zajlott. 

10-én az alsósok matematikaversenyen vettek részt, a felsõ-
sök pedig Fekete István Bogáncs c. regényébõl rendezett
vetélkedõn bizonyíthatták, mennyire ismerik ezt a mûvet. 

11-én zárult a félév, s e napon csodálhattuk meg néptánco-
sainkat, akik félévi vizsgát tettek.

14-én rajzversenyen mutatkoztak be ügyeskezû diákjaink. 
16-án a hangos olvasási verseny hozta lázba alsósainkat. A
Városi Könyvtárban mindenki lelkesen hallgatta és tapsol-
ta a legjobbakat. A felsõsök fogalmazásban és helyesírás-
ban is vetélkedhettek.

21-én Siófokon a Lotz �Szövegértési verseny� megyei for-
dulójában 8 tanulónk versengett. 

22-én a városi ünnepségen a 6. osztály mûsorát tekinthet-
tük meg, melyben megemlékeztek Kölcsey Ferencrõl, Him-
nuszunk szerzõjérõl. Ezt követõen házi versenyeink gyõzte-
sei vehették át jutalmukat. Legjobb vers- és mesemondóink
nagyszerûen mutatkoztak be a város apraja-nagyja elõtt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Schwarc Béla önzetlen
munkáját, aki társadalmi munkában cserélte ki a felsõs osz-
tályokban a neoncsöveket. Köszönjük szépen!

Hirsch Judit

Alsó tagozat:

Mesemondó verseny
1.o. Orosz Benedek
2.o. Erdei Csenge Kincsõ
3.o. Nagy Nadin Médea
4.o. Bokor Levente 

Hangos olvasás:
3.o. Ficsor Nóra
4.o. Bokor Levente

Nyelvtan-helyesírás verseny
3.o. Gál László Bulcsú
4.o. Balogh Veronika Lili

Matematikaverseny
3.o. Gál László Bulcsú

Nagy Nadin Médea
4.o. Nagy Gergõ

Rajzverseny:
2.o. Kivágó Flóra 
3.o. Simonyi Diana Gréta

Felsõ tagozat:

Szép magyar beszéd
5-6.o. I.   Gál Péter Levente 

6.o
II.  Boti Eszter 5.o
III. Csonka Regina 

Blanka   5.o.  
7-8.o  I.   Gál Mária Kincsõ

8.o.
II.  Darai Dorottya 

7.o
.  III. Csikós Marcell 8.o.

Helyesírási verseny
5.o.    Walter Dominika Anna
6.o.    Gál Péter Levente 
7.o.    Szekeres Viktória
8.o.    Csikós Marcell 

Fogalmazásverseny
5.o.   Horváth Mirjam
6.o.   Varga Kata
7.o.   Kovács Dalma
8.o.   Tarr Viktória

Versmondóverseny
5.o.   Horváth Mirjam 
6.o.   Gál Péter Levente 
7.o.   Schwarcz Ildikó 
8.o.   Szabó Eszter

Olvasási  vetélkedõ (Fekete
István: Bogáncs)
I.HÁROM BIRKÁK csapata

(Csikós Marcell, Horváth 
Balázs Bence, Horváth 
Mirjam)

I.PIPACS csapat
(Bognár Beatrix, Gál Mária 
Kincsõ, Papp Helka,
Retki Botond)

II.BOGÁNCS csapat
(Gál Péter Levente, Ranga 
Petra, Tarr Viktória)

Matematikaverseny
5.o.   Papp Zsombor
6.o.   Horváth Balázs Bence

Kabály Tamás
8.o.   Gál Mária Kincsõ

KULTÚRA NAPI DÍJAZOTTAK
2013. január 22.

A Magyar Kultúra napjának ünnepi elõadása nagy
sikerrel zajlott le.

A Mátyás királyról szóló darabot a nagyváradi Kiss Stúdió
Színház elõadásában láthatta a zamárdi közönség.
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Változott a NABE-gyûlések idõpontja. 2013. januárjától a
NABE-gyûlések új idõpontja minden hónap elsõ hétfõje.
A NABE éves tagsági díja 1500 Ft. A tagdíj Kajdi
Tibornénál, Hirsch Juditnál, valamint a következõ csoport-
gyûlésen befizethetõ. köszönjük! 

A 2013. január 07-i NABE-gyûlésen Kajdi Tiborné értékel-
te az elmúlt évet. Majd a 2013. évre tervezett programok,
feladatok egyeztetése történt. Szó esett a már hagyomány-
nyá vált Víznapi Balcsi-partyról, a NABE által takarított

közterületekrõl, az adventi ünnepségek kivitelezésérõl, va-
lamint egy nagyszabású program tervérõl: hátrányos hely-
zetû gyerekek nyaraltatásáról.  A gyûlés végén Szakáli An-
na megajándékozta a megjelent tagokat a Névtelen dalnok
címû verseskötetével. 
Balatoni emberek a balatoni civilekért! Kérjük, ajánlja fel
Ön is adója egy százalékát a Nõk a Balatonért Egyesület
számára!
Adószámunk: 18918548-1-19

TKT

A Zamárdi Egészségõr Egyesület 2010 november 29-
én alakult 14 fõ részvételével. 
A  bírósági bejegyzés dátuma 2011. január 26. Tevé-
kenységünket ettõl a naptól kezdhettük meg. Az
Egyesület taglétszáma 2012. december 31-én 131 fõ
volt.

Az egyesület fõ célja �    egészségmegõrzés,beteg-
ségmegelõzés

- környezetvédelem
- szociális tevékenység
- szabadidõs tevékenység
- nemzetközi tevékenység

E célok megvalósítása érdekében fejtettük ki tevé-
kenységünket: 
-  szûréseket szerveztünk nemcsak az egyesület tagjai,
hanem a város lakossága részére is,  /január-komplex
szûrés; februártól székletvérszûrés; május aura fotó-
zás/ 
-  elõadásokat tartottunk meghívott elõadókkal az

egészséges életmód elsajátítása érdekében, /február-
környezet és egészség; március-mozgással az egész-
ségért; április-reformkonyha elméletben és gyakorlat-
ban;április-érelmeszedés gyógyítása védõoltással;
szeptember-Szülõk akadémiája/

- kirándulásokat szerveztünk, melyek célja  a kö-
zösségformálás, az egészség megõrzése volt.
/ április-gyalogtúra a Vaskereszthez; június- csa-
ládi sportnap; június-testvérklub vendéglátása;
október- kirándulás Kiskõrös-Kiskunhalas, Sze-
ged, Kiskunmajsa, Ópusztaszer közösen a kazinc-
barcikai egyesülettel./

Az egyesületté válás célja az volt, hogy 2013-tól a kü-
lönbözõ pályázati lehetõségek igénybevételével lehe-
tõségünk legyen pluszpénzekhez jutni, melyek  segít-
ségével ismertebb elõadókat is meg tudunk hívni elõ-
adások megtartására.

A Zamárdi Egészségõr Egyesület Pénzügyi beszámolója a 2012. évi gazdálkodásról

NABE

Szeretettel köszöntjük a január 23-án nagykorúságát elérõ, 18 éves Nõk a Balatonért Egyesületet!
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Az egyesület bevételeinek és kiadásainak alakulása
2012-ben:

Bevételek alakulása
Ft

tagdíjbevétel 136400
magánszemély adománya 53150          
/ebbõlXI.11.-i színjátszáskor 50000.-Ft adomány/
önkormányzati támogatás 50000
tagok hozzájárulása kiránduláshoz 384000
banki kamat bevétel                               81
összes bevétel 623631
vállalkozási bevétel                          15000
/VI.2.-i �Fuss Zamárdiért,fuss az egészségedért� verseny/
összes bevétel                               638631

Kiadások alakulása
Ft

anyagköltség 2635
/szekrény polcozása/
nyomtatvány,irodaszer 53770
/toner,másolópapír, színes ceruza,toll versenyhez/
egyéb anyagköltség 25210
/szalvéta,pohár,villa,futóverseny dija..//
anyagköltség összesen 81615

postaköltség 3185
honlap költsége 12573
ROSZ tagdíj 3000
elõadó tiszteletdíja 7500
/Öko Alapítvány NABE-val közös rendezvény/
mérleg készítése 2011-2012 40000  
egyéb 12060
fotókidolgozás,szakkönyvek/
bérleti díj 33020
kirándulás buszköltsége 163500
belépõ, szállás 224075
igénybe vett szolgáltatás 498913

banki költség 8025
egyéb szolgáltatás 8025

reprezentációs költség 35970
/közgyûlés;fõzõverseny; futó- és rajzverseny, év végi ün-
nepség/ 
személyi jellegû kifizetés 35970

egészségügyi hozzájárulás 4000
/2011 évi repitúllépés miatt/

bérjárulék 4000

repi utáni szja 2000
/2011 évi repitúllépés miatt/
egyéb ráfordítás 2000

összes költség 630523

Bevétel 638631
Kiadás                                        -  630523
eredmény                                          8108

A 151.118.-Ft-ból 31.245.-Ft a pénztárban,
19.873.-Ft a bankszámlán van elhelyezve.

Ez azt jelenti, hogy a novemberi adományból további
30000.-Ft-ot tartalékoltunk a 2013 évi költségek fedezé-
sére.
A költségek közül jelentõs volt a nyomtatvány-iroda-
szerköltség. Ennek oka, hogy a februárban indult szék-
letvér- szûréshez, a júniusi futóversenyhez, valamint a
rajzversenyhez nagyon sok papírt és fénymásoló pat-
ront használtunk fel.
A honlappal kapcsolatban 2013. évben már nem lesz
költségünk. Megkértük az általatok is ismert Szabó Gá-
bort, és õ vállalta a honlapunk frissítését, az aktuális
anyagok elhelyezését.
A 2012. évi elõadók közül csupán azt Öko Alapítvány
elõadásáért fizettünk ki 7500.-Ft-ot. 
2013. évben szeretnénk nevesebb elõadókat, az õ  vár-
ható  elõadói díjukra tartalékoltunk.
/Dávid professzor, Varga doktor, �/
Bár költözés, illetve haláleset miatt csökkent év közben
a létszámunk, de jöttek új tagok, így év végére 126 fõ-
rõl 131 fõre emelkedett a taglétszám.
A tagdíjfizetés rendben megtörtént, év végéig minden
tag befizette a tagdíjat. A tagdíj összege 5 éve változat-
lanul 1000.-Ft/fõ. Annak azonban semmi akadálya,
hogy aki úgy érzi, hogy szívesen fizet magasabb
összeget, ezt megteheti. Sem az elnök, sem az elnök-
ség tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, munkájukat
önként, társadalmi munkában látták el.
Köszönetet  szeretnék mondani név nélkül azoknak a
tagoknak, akik úgy, mint korábban, 2012 évben is ön-
kéntesen segítették munkánkat mind a mozgósítás,
mind a szûrések terén, illetve a különbözõ rendezvé-
nyekhez sütéssel járultak hozzá a repiköltség csökken-
téséhez.
Végezetül ismertetném  a mérleg adatait és a fentiek
alapján kérem a 2012 évi mérleg elfogadását:
a 2012 évi mérleg  fõösszege 151 e Ft, a mérleg sze-
rinti eredmény 8 e Ft.
Az egyesület mérlege és a kiegészítõ melléklet a hon-
lapunkon, illetve az egyesület irodájában bárki által
megtekinthetõ lesz.

Zamárdi 2013. január 20.
Perge Lászlóné

elnök h.

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap 14 órakor,

a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostolné Anna Klára



Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
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gész nap szakadt a hó, Du-
nántúl megbénult, a rádió
mindenkit intett attól, hogy
gépkocsival útnak induljon.
Igazi téli idõ volt, amikor fel-

hívtam Simándy Istvánt, hogy fogadjon
egy rövid beszélgetés erejéig.

Az utolsó Hírmondó egyikében érde-
kes és szép írás jelent meg Zamárdi
múltjáról és jelenérõl, melyet követõen
sok Baráti Kör-tagunk érdeklõdött az
író személyével kapcsolatosan. Sajnos
személyesen még nem sikerült találkoz-
nom Pista bácsival, ezért szorgalmaz-
tam egy találkozást. Igen, tudom, me-
lyik az 5. köz, ott leszek négy órára,
mondtam, és pontosan érkeztem.
Csengetnem sem kellett, már sietett a
kapuhoz egy kedves asszony, mint
utóbb kiderült, Pista bácsi felesége, és
bevezetett a házba, ahol már Pista bácsi
várt rám. A kölcsönös bemutatkozást
követõen hellyel kínált a kellemesen
meleg dolgozószobában és kezdõdhe-
tett a beszélgetés. 

Indításként elmondtam, hogy szeret-
ném, ha a Baráti Kör újonnan szerkesz-
tett honlapján mesélne rendszeresen
Zamárdi múltjáról azok számára, akik
ezt nem ismerhetik, mert fiatalok, vagy
nem oly régen laknak vagy nyaralnak
Zamárdin. 
Pista bácsi szívesen vállalta ezt, és ke-
zembe adott már korábban elkészült
írásainak gyûjteményébõl két értékes
darabot. Ezek egyike a Szántód pusztai
majorság múltjával kapcsolatos gyûjte-
ményes írás volt, melyet még Piller ta-
nár úr is dicsérõ sorokkal méltatott an-
nak idején.
Sajnálatos tényként említettem meg,
hogy egyre kevesebb munkát fordíta-

nak az emberek a régmúlt történések
megírására és az írások összegyûjtésé-
re, így az idõsek eltávozásukkal maguk-
kal viszik az általuk ismert és tudott he-
lyi történeteket, melyek egyben
Zamárdi hagyományait, múltját is je-
lentik. Saját példaként említettem
Margó Ede fényképes hagyatékának
egy részét, melyen a szereplõ szemé-
lyek, a dátumok sajnos ma már nem
azonosíthatók az ide vonatkozó  fel-
jegyzések hiányában. �A szó elszáll, az
írás megmarad� -említette Pista bácsi a
szállóigévé vált bölcsességet mosolyog-
va. 

Endréden születtem, de életem jelen-
tõs részét Zamárdin töltöttem el gye-
rekkorom óta, kezdte a beszélgetést. A
beszélgetés és emlékezés témái innen
szertelenül röpködtek. Megjelentek a
befagyott Balaton jegén vadászó farka-
sok, találkozás a zamárdi légi csatában
lelõtt amerikai katonával, Pugin Leó
bácsi üzemében készített beton virág-
tartó vázák története, melybõl még ma
is feltalálható jó néhány a régi zamárdi
üdülõk kertjében, emlékeztetve az elsõ
zamárdi iparosokra a századfordulót
követõen. Az idõ gyorsan repült, ránk
sötétedett, ideje volt a távozásnak. Pis-
ta bácsi felesége finom tejszínhabos ká-
véval kínált, hozzá tortaszelet dukált.
Szerényen és csendesen említette, hogy
ma van ötvenéves házassági évforduló-
juk, gondoltam, arra készült a torta.

Isten éltesse sokáig Simándy Pista bá-
csiékat 50 éves házasságkötésük alkal-
mából, és további életükhöz egészséget
és boldogságot kíván a Baráti Kör min-
den tagja.

Lejegyezte: Margó György

Látogatás az ötödik közben.

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. út. 16.
petrusviz@gmail.com



KARITÁSZ HÍREK

�...mert éhes voltam, és ennem adtatok,
szomjas voltam, és innom adtatok...�
/ MT 25, 35 /

Egyik önkéntesünk december elejétõl mindennap 6
/zamárdi/ rászoruló részére fõz meleg ebédet. Mint az elõ-
zõ Hírmondóban említettük, az adventi jótékonysági vásár
bevételét - 126200 forintot - erre a célra fordítjuk. Termé-
szetesen nem lenne elegendõ ez az összeg,ha nem kap-
nánk a helyi lakosoktól élelmiszer - támogatást, melyet to-
vábbra is a plébániahivatalban lehet leadni munkanapokon
8 - 12 - ig.

Köszönjük az eddig érkezett és a további adományokat! Az
a kérésünk, ha valakinek van fölösleges félliteres mûanyag
tejfölös - vagy savanyúságos �hordója�, ne dobja ki, ha-
nem - elmosva - juttassa el a plébániahivatalhoz. Nagy
hasznát vennénk az ebédosztásban. Az egyik nehéz hely-
zetben lévõ, fûtési gondokkal küszködõ támogatottunknak
adott a polgármester úr a hivatalban leszerelt konvektorok
közül kettõt. A Gamesz dolgozói házhoz szállították, Szabó
Gábor vállalkozó pedig - térítésmentesen - beüzemelte
azokat.
Hálásan köszönjük mindannyiuknak - az érintettek nevé-
ben is - közremûködésüket abban, hogy egy lakás fûthetõ-
vé vált!
Számlaszámunk: 50800221 - 10007606

Karitász - csoport tagjai

BORMUSTRA

Tisztelt Zamárdi Bortermelõk!

Idei évben is szeretnénk megrendezni a lassan ha-
gyománnyá váló bormustránkat. Minden borterme-
lõt szeretettel várunk 2013. március 1-én (pénteken)
17 órakor a Szent Kristóf Pincészetben.

További információ: Szabó Jánosné Friesz Erika
06-30-520-6951.

Szeretettel várunk mindenkit a
J ó t é k o n y s á g i

ÓVODABÁLRAÓVODABÁLRA
2013. február 23-án, 2000

órától

A Zamárdi Közösségi Házban

Élõzene, büfé, tombola

A támogatói díj és belépõ 600,-Ft/fõ

A zenét a 

FORTUNAFORTUNA
Zenekar szolgáltatja

Köszönettel fogadjuk a tombola-felajánlásokat,
melyek leadhatók az óvodában.

ÉRTESÍTÉS

A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT zamár-
di csoportja értesíti az adományra szoruló szegény
családokat, kisnyugdíjasokat és jó szándékú adomá-
nyozókat, hogy átszervezési okokból a Fõ utca 107
sz. alatti raktárunk

HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL.

Mûködésünk azonban továbbra is folytatódik. Állan-
dó gyûjtésünk tartós élelmiszerekbõl, bútorokból,
mûszaki cikkekbõl áll.
Naponta hívhatók vagyunk az alábbi
telefonszámokon: 84 - 348 - 107, 30 - 222 - 6054

MMSZ Zamárdi

Kedves Zamárdiak!

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a készülõ
�Zamárdi képeskönyvhöz� a két világháborúban
részt vett katonák portréit vagy életképeit kölcsön
adni szíveskedjenek.
Digitalizálásuk után visszajuttatjuk azokat a tulajdo-
nosoknak. Természetesen ez nem vonatkozik azokra,
akik már korábban adtak le fotókat. Emlékeztetõül
felsoroljuk, kiktõl van már eredeti felvétel a birto-
kunkban: 
Dudás László, Fehér Gyula, Friesz István, Friesz Jó-
zsef, Havasi József, Horváth József, Joó Kálmán, Ko-
mor Gyula, Kovács Sándor, Matyikó Lajos, Szarvas
József, Tarr Ferenc, Tarr János, Varga István.
A képeket az iskolaigazgatónak lehet leadni.

Elõre is köszönik:
Bemné dr. Schneider Mária

Hirschmann Attila
Tarr Péter

Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2013. február
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TARTALOMBÓL:

Önkormányzat
Beszámoló
Tájékoztató

Helyreigazítás
Lomtalanítás
Álláshirdetés

Könyvtár hírei
Gárdonyi Géza vetélkedõ

Városi Tourinform Iroda
és Közösségi  Ház
hírei, programjai

Óvodai hírek

NABE hírek

Egészségõr Egyesület
Szûrõvizsgálatok

Véradás

Közösségi Ház hírei

Iskolai hírek

Zamárdi siker Baján

Baráti Kör

Helytörténet

Petõfi SE hírei

Állatorvosi hírek

Rövid hírekA Zamárdi Polgári Asztaltársaság kezdeményezésére Zamárdiban
is szabadon leng a székely zászló.



1. Köztisztviselõi rendelettel kapcsolatos
módosítási javaslat
A képviselõ-testület 2013. január-február
hónapokra a 2012. évhez hasonló mérték-
ben biztosítja a köztisztviselõk és közalkal-
mazottak részére az illetmény kiegészítést.
Az év további részében a kiegészítésekrõl a
képviselõ-testület a költségvetés tárgyalá-
sakor hoz döntést.
A 2013. évi cafeteriát a közalkalmazottak
részére szintén január-február hónapban
biztosítja a testület, és errõl is a költségve-
tés tárgyalásakor döntenek.
A KLIK-hez tartozó pedagógusokra a fen-
ti javaslat nem vonatkozik.
2. Zamárdi, Siófoki útra vonatkozó rende-
zési terv módosítása
A kt. a Siófoki útra vonatkozó � Kocsi
Csárdától a Tóközi lejáróig � döntését,
amely egységesen a Vt4 övezeti besorolás-
ra vonatkozik, továbbra is fenntartja, és a
hatályos rendezési terv módosításában át
kívánja vezettetni.
3. I LoveBalaton 2x átúszással kapcsolatos
döntés
A kt. megtárgyalta az I LoveBalaton 2x át-
úszás megrendezésével kapcsolatos dön-
tést, és a február havi ülésén a bérleti szer-
zõdés-tervezetet meg kívánja tárgyalni az
alábbi feltételekkel:
� a képviselõ-testület a kért helyszínt/terü-

letet térítésmentesen biztosítja a szerve-
zõk részére abban az esetben, ha a ren-
dezvény nonprofit,

� a szervezõk az önkormányzat részére 
500.000,- Ft kauciót biztosítsanak,

� a rendezvény lebonyolítását követõ terü-
let takarítására a szervezõk a 
GAMESZ-szal kössenek szerzõdést,

� a rendezvény területére a szervezõk vál-
lalkozást nem hozhatnak be,

� amennyiben esõnapon kerül megrende-
zésre a Balaton átúszás, úgy a Balaton 
Szíve programmal azt összhangba kell 
hozni,

� a képviselõ-testület a Szent István utca 
déli oldalán lévõ önkormányzati terüle-
tet térítésmentesen biztosítja a rendez-
vény idejére a szervezõk részére parko-
lás céljára azzal, hogy a szervezõk a par-
kolás biztosításáért nem kérhetnek díjat,

� a rendezvény ideje alatt a rendfenntar-
tás a szervezõk dolga,

� Zamárdi, Zöldfa utcai vizesblokk hasz-
nálatáról a GAMESZ-szal egyeztet

4. Közvilágításra vonatkozó pályázat
A kt. elvi szinten javasolja a pályázatban
történõ részvételt.
A képviselõ-testület felkéri a hivatal mun-
katársait, hogy a közvilágítási szerzõdéssel
kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot az
üzemeltetõvel a pályázat részleteinek meg-
beszélése végett.
5. Mauro Tenebruso közterület-használati
kérelme
A kt. engedélyezi Mauro Tenebruso közte-
rület-használati kérelmében foglaltak
alapján a 2013. évi szezonra (május 1-tõl
szeptember 30-ig) a volt fizetõstrandon
ideiglenes építmény elhelyezését drink bár
üzemeltetésére.
Amennyiben a készülõ partkoncepció mi-
att a kért helyszínt át kell helyezni, azt a
kérelmezõnek tudomásul kell venni. Az
építményre vonatkozóan a fõépítésszel a
kérelmezõnek egyeztetnie szükséges.
A képviselõ-testület a bérleti díj mértékét
1.500.000,- Ft/szezon összegben (május 1-
tõl szeptember 30-ig) állapítja meg, mely
összeget a bérleti szerzõdés megkötésekor
egy összegben kell a bérlõnek megfizetnie.
A bérlõnek az üzemeltetés során a vonat-
kozó jogszabályokat be kell tartania (zaj-
hatás, zeneszolgáltatás, stb.).
( 5 igen, 1 nem)
6. A DDOP-2.1.1/D-09-2010-0002 jelû pá-
lyázattal kapcsolatos döntés
(Zamárdi, Zöldfa utcai vizesblokk)
A kt. a Zöldfa utcai vizesblokk kivitelezése
során a nem megfelelõ elemek cseréjét sa-
ját költségvetésébõl megelõlegezi azzal,
hogy a bekerülési összeget jogi úton be kell
hajtani a kivitelezõtõl.
7. Zamárdi polgármesteri hivatal tûzjelzõ
rendszer kialakítása
A képviselõ-testület  a polgármesteri hiva-
talban 5 db tûzjelzõ készülék (2 db padlás,
2 db folyosó, 1 db irattár) elhelyezését jó-
váhagyja. Felkéri a jegyzõt, hogy a tûzjelzõ
készülékekre az árajánlatot beszerezze.
8. Mayer István György csapadékvíz-elve-
zetési kérelme
A kt. engedélyezi Mayer István György ké-
relmezõ részére, hogy a 1048/17 hrsz-ú in-
gatlana (Munkácsy M. utca 83.) elõtti bur-
kolatépítési, és csapadékvíz-elvezetési
munkákat elvégezze a csatolt tervdoku-
mentáció alapján, a közterület-használatra
vonatkozó szerzõdésbe foglalt elõírá-
sok/korlátozások betartása mellett.
Amennyiben a rendszer meghibásodik, az
a kérelmezõ költsége, illetve amennyiben

az Önkormányzatnak a területre szüksége
van járdaépítés, burkolatépítés szempont-
jából, akkor a burkolatot térítésmentesen
felszedi.
9. Képviselõi és dolgozói laptopok megvá-
sárlása
A képviselõ-testület a 2 db képviselõi, 1 db
hivatali és 1 db tourinform irodai (6-7 éves,
0,- Ft-ra értékre kifutott) laptopot el kí-
vánja idegeníteni az érintettek részére
4.000,- Ft+ÁFA összegben.
10. Siófoki Állatvédõ Alapítvánnyal köten-
dõ megállapodás
A kt. 2013. évre vonatkozóan is 250.000,-
Ft/év megbízási díjért megállapodást köt a
Siófoki Állatvédõ Alapítvánnyal a közterü-
leten kóborló kutyák és macskák begyûjté-
sére vonatkozóan.
11. Zamárdi, Rákóczi utcai tulajdonosok
kérelme (járdaépítés)
A kt.  a Rákóczi utcai tulajdonosok járda-
építésre vonatkozó kérelmét nem támogat-
ja, mivel az érintett szakaszon optikai ká-
bel helyezkedik el.
12. G-Bau Kft_Gireth Viktor közterület-
használattal kapcsolatos kérelme
A kt. az alábbiak szerint engedélyezi a G-
Bau Kft részére a Szabadság téri üzleti elõ-
kert közterület-használatát:
A meglévõ terasz m2 nagysága után kell
továbbra is fizetni a közterület-használa-
tot, szezonon kívüli idõszakban ez a díj 50
%-kal csökken. A képviselõ-testület nem
engedélyez további díjcsökkentést.
A képviselõ-testület a helyi rendelet alap-
ján kéri a közterület-használati díj megfi-
zetését (évi 2x részlet).
13. Pronto Italia Kft közterület-használat-
tal kapcsolatos kérelme
A kt. úgy határoz, hogy a 2012. évi, megál-
lapított egyedi díj alapján kerüljön a részé-
re kiszámlázásra a közterület-használat dí-
ja arra az idõszakra, amíg a közterületet
igénybe veszi, 2013. május 1-2013. szep-
tember 30. közötti idõszakra (+infláció).
Amennyiben a szezonon kívüli idõszakban
is igénybe vette a közterületet, a helyi ren-
delet alapján a csökkentett bérleti díj a
használat idõtartamára kerüljön a Kft ré-
szére kiszámlázásra.
14. Lovretics Ferenc zamárdi lakos közte-
rület-használattal kapcsolatos kérelme
A kt.  Lovretics Ferenc zamárdi lakossal
kötött Klapka utcai vízisportszer kölcsön-
zõre vonatkozó bérleti szerzõdést felbont-
ja, és a kölcsönzõi helyet meghirdeti a he-
lyi rendeletben foglaltak alapján.
15. Loch Zoltánné bérleti kérelme
Zamárdi város önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 2013. április 1.-2013. szep-
tember 30. közötti idõszakban bérbe adja a
Zamárdi, Petõfi utcai társasházban lévõ,
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget
54.500,- Ft/hó+rezsi+infláció összegért
Loch Zoltánné vállalkozó részére.

Matyikó Zsuzsa
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Beszámoló Zamárdi város önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. január 21-i ülésérõl
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Zamárdi Város 
Képviselõ-testületének lapja 
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Zamárdi Város Képviselõ-testülete
Szerkeszti a szerkesztõ bizottság

Fõszerkesztõ:
Bemné dr. Schneider Mária

Nyomdai munkák: QuickPress nyomda,
Balatonföldvár Szedés: QP DTP

Telefon: (30) 7258-666
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Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása:
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TÁJÉKOZTATÓ

Zamárdi Város Polgármestere: Csákovics Gyula, tel: 06/84/348-400, 348-711.
Fogadónap: Szerda 8.00-12.00 óráig

Erdõsné Matyikó Zsuzsanna alpolgármester, fogadónap: Kedd: 14.00-16.00 óráig

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása: Hétfõ: 8.00 órától 12.00 óráig
Tel: 84/348-400, 348-950, 348-711 Szerda: 8.00-16.00 óráig
Fax: 84/349-147 (ebédidõ: 12.00-12.30 óráig)
Email: titkarsag@zamardi.hu Péntek: 8.00-12.00 óráig
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.                       www.zamardi.hu

dr. Dudás Anita jegyzõ, fogadónap: Szerda: 8.00-12.00 óráig
dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ, fogadónap: A hivatal ügyfélfogadási ideje alatt

Tourinform Iroda és Közösségi ház: 8621 Zamárdi, Kossuth utca 16.
Tel/fax: 84/345-290                                           e-mail:zamardi@tourinform.hu  
Közösségi ház tel: 84/545-037 8621 Zamárdi, Honvéd u.6. 

Rendõrség: Rendõrkapitányság Siófok
Tel:107 tel: 84/519-150

Balatonföldvár Rendõrörs tel: 84/340-004
Körzeti megbízottak: Jócsik Mihály, tel.: 30/535-3192

Horváth Zsanett, tel.: 70/774-5755
Egészségügy: 
Siófok Város Kórház tel: 84/501-700
I. számú háziorvosi körzet: tel: 84/348-784
II. számú háziorvosi körzet: tel: 84/348-760

Zamárdi, Honvéd u.4.

Parti orvosi- és vízimentési ügyelet, kikötõõr: Zamárdi, Bácskai utca vége 
(Zenepavilonnál lévõ konténer).
Minden év június 15-tõl augusztus 31-ig.
Orvosi telefon: 06-30-314-33-01.
Vízimentõk: 06-30- 9344-085
Kikötõmester tel: 06-30- 6090- 291

Orvosi ügyelet /Siófok/: Siófoki rendelõintézet,
hétköznap 16.00-07.00 óráig, 
munkaszüneti napokon 07.00-07.00 óráig,
tel: 84/501-700

Fogászat: Ifj. dr. Ledermayer Ferenc fogszakorvos,
tel: 84/348-936
Zamárdi, Honvéd u. 2.

Gyógyszertár: Magyarné Fõzõ Hedvig gyógyszerész,
tel: 84/348-733 Zamárdi, Kossuth L. u. 9.

Zamárdi Város Gazdálkodási tel: 84/349-037,
Szervezete (GAMESZ): Zamárdi, Endrédi úti telephely.
Temetkezés tel: 30/ 247 08 72 

Közterület-felügyelet: Tel: 30/858-1498
kozterulet@zamardi.hu

Oktatás, könyvtár
Óvoda /Zamárdi, Széchenyi u.16./                   tel: 84/348-835
Iskola /Zamárdi, Fõ u. 115./                            tel: 84/348-844
Könyvtár /Zamárdi, Fõ u.115./                        tel: 84/545-014
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Tájékoztatás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Értesítjük Önöket, hogy az E.ON Dél-
Dunántúli Áramhálózati Zrt megbízá-
sából településünkön a Presidente
OKISZ Kft végzi a közcélú hálózat,
termelõi vezeték, magánvezeték vagy
a közvetlen vezeték mentén lévõ, a
biztonsági övezetet sértõ növényzet el-
távolítását. A biztonsági övezet kör-
nyezetében lévõ fák, bokrok ágait az
ingatlan tulajdonosa (kezelõje) köte-
les rendszeresen eltávolítani. 
Amennyiben a tulajdonos ezen kötele-
zettségének nem tesz eleget, akkor a
2007. évi LXXXVI. tv. 124. §. /2/ be-
kezdése és a 133. §. /3/ bekezdése
alapján az E.ON megbízottja a fenti
tevékenységet megbízottja útján elvé-
geztetheti, a vezetékjoggal érintett in-
gatlanra beléphet.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vil-
lamoshálózatot megközelítõ fák, bok-
rok gallyazása � amennyiben a tulaj-
donos önmaga ezt nem végezte, vagy
végeztette el � 2013. február 20-tól
kezdõdik, és várhatóan 2013. március
végéig folyamatosan zajlik.

Zamárdi város önkormányzata

Tisztelt Káposztáskerti, Siófoki utcai
(Kalandparktól a Balatonszéplak-
alsó DRV bejáratig) ingatlantulajdo-
nosok!

Lakossági kezdeményezésre egy ko-
rábbi képviselõ-testületi döntésnek
megfelelõen tájékoztatjuk Önöket,
hogy a városüzemeltetési osztályon el-
készültek a fenti utcák átnevezésére és
házszámozására vonatkozó tervek,
melyeket továbbítottunk a siófoki
földhivatalhoz további ügyintézés cél-
jából:

� Káposztáskert utca név he-
lyett Káposztáskerti utca,

� Siófoki utca helyett Vadkacsa
sor

lesz az érvényes elnevezés.

További információ kérhetõ Kétszeri
Balázs ügyintézõtõl
(84-345-675, Zamárdi, Fõ utca 106.).

Zamárdi Város
Polgármesteri Hivatala
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Helyreigazítás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A napokban megkezdtük a 2013. évi helyi adózással össze-
függõ határozatok postázását. 
Mint minden évben, most is csatoltuk a települést érintõ leg-
fontosabb tájékoztatások rövid összefoglalását. A tájékoztató
elsõ oldalán szerkesztési hiba miatt helytelenül arról értesítet-
tük a lakosságot, hogy minden lakóingatlan-tulajdonosnak
érvényes hulladékszállítási szerzõdéssel kell rendelkeznie a
tárgyév vonatkozásában. 
Felhívjuk a tisztelt tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hulla-
dékszállítás körében a magasabb szintû jogszabályok, illetõ-
leg a helyi rendelet alapján kötelezõ a hulladékszállítási szol-
gáltatás igénybevétele, és a díj megfizetése, azaz a közszol-
gáltatóval nem történik szerzõdéskötés. 
A szolgáltatási díjat az AVE Zöldfok Zrt jogosult a kiküldött díj-
számla alapján követelni, és a meg nem fizetett összeg adók
módjára kerül behajtásra. 

Zamárdi Város Önkormányzata

Tájékoztató - szemétszállítás,
lomtalanítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hulla-
dékszállítási napok 2013-ban is változatla-
nok maradnak:
január-június, ill. szeptember- december
hónapokban heti egyszeri szállítás hétfõi
napon.
Július és augusztus hónapokban heti két-
szeri szállítás: vasúttól északra: csütör-
tök, vasárnap. Vasúttól délre: csütör-
tök,hétfõ.
LOMTALANÍTÁS:
Zamárdi város önkormányzata 2013-ban
lomtalanítási akciót szervez.
A lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:
Idõpontok: A limlomot 2013. április 19-
21.között lehet kitenni a ház elõtti közte-
rületre (péntek, szombat, vasárnap).
Az elszállítás idõpontja: április 22. (hét-
fõ).
Kérjük, hogy sem a megadott idõpont
elõtt, sem utána ne tegyék ki a limlomot! 
A közterület-felügyelet fokozott ellenõr-
zést végez, a szabályok be nem tartása
büntetést von maga után!
Kõhegyi limlom akció: mivel 2012-ben a
Kõhegyet is bevontuk a kötelezõ hulla-
dékszállításba, ezért a lomtalanítás a Kõ-
hegyre is kiterjed. Figyelemmel arra, hogy
erre a területre a nagy teherautók nem
tudnak felmenni, ezért e szolgáltatást úgy
tudjuk teljesíteni, hogy kérjük a tulajdo-
nosokat, a lomot a Kõhegy alatti parkoló-
ba vigyék le. 
Mivel a parkoló rövid idõ alatt szemét-
heggyé tud válni, kérjük, tartsák be a kö-
vetkezõ idõpontokat: a lomot csak április
20-án és 21-én vihetik le!

Az idõpontok és a szabályok betartására a
közterület-felügyelet és a polgárõrség ki-
emelt figyelmet fog fordítani e területen is, megerõsített szolgála-
tot fognak ellátni, s a szabályszegõk ellen eljárnak!A lomtalanítás
keretében elszállításra kerülhetnek a feleslegessé vált nagyobb
méretû háztartási berendezések, bútorok, ágybetétek, rendelte-
tésszerû használatra már nem alkalmas egyéb lom-hulladékok.A
lomok közé tilos kihelyezni mérgezõ anyagot, veszélyes hulladé-
kot (hullámpala, pala, festék, festékes doboz, olaj, gyógyszer, per-
metszer, akkumulátor, jármûgumik stb.), elektronikai hulladékot
(hûtõszekrény, mosógép, tv, számítógép stb.), zöldhulladékot,
építési és bontási törmeléket!
Kérjük, hogy a megadott idõpontokat és szabályokat tartsák be,
hiszen mindannyiunk érdeke, hogy városunk ne változzon szemét-
lerakóvá,s minél gyorsabban eltûnjön az utcákról a kirakott lim-
lom, s ne kerüljön további közpénzbe annak eltakarítása!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a somi hulladéklerakó udvarba a kö-
vetkezõ hulladékok vihetõk be térítésmentesen:
(A hulladékudvarba csak azon személyek vihetik be a hulladékot,
akik a közszolgáltatásban bent vannak, és a közszolgáltatás díját
befizették).
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�Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011.évi CXCIX.tv.  45§-a alapján 
Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi és Pénzügyi Osztályra

pénzügyi-számviteli ügyintézõ munkakör II. besorolási osztály betöltésére pályázatot hirdet. 
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ  A munkavégzés helye: 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Ellátandó feladatok, munkakör: pénzügyi analitika vezetése, helyi adók könyvelése, adóhátralékok kezelése, valamint saját-és idegen
behajtások intézése, az ügyek végrehajtásra történõ elõkészítése, végrehajtásra átadás, fizetési meghagyások elõkészítése, s az eljárás-
ban történõ közremûködés.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a  2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z)
Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:� magyar állampolgárság, � cselekvõképesség,� büntetlen elõélet,� középiskolai végzettség és közgazdasági szak-
képesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, � költségvetési intézményben szerzett legalább 3 éves pénzügyi-számviteli gyakorlat,
� felhasználói szintû informatikai ismeretek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: mérlegképes könyvelõi végzettség, végrehajtási eljárásban szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
� a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz, 
� iskolai végzettségét, szakképzettségét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok 

bemutatása), 
� három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti benyújtása), 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevõk  megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 14. csütörtök 16.00. óra
A pályázatok benyújtásának módja: 
� postai úton, a pályázatnak Zamárdi város jegyzõjéhez történõ megküldésével (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.,). Kérjük a boríté-

kon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintézõ. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:A beérkezett pályázatokat a szakmai bizottság értékeli, és kiválasztja a sze-
mélyes meghallgatásra kerülõ pályázók anyagát. A pályázat eredményérõl a pályázók írásban értesítést kapnak. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõen sürgõsséggel. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
� Zamárdi Hírmondó, Szuperinfó.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A mun-
káltatóval kapcsolatban további információt Zamárdi város jegyzõje nyújt.  Tel.: 06/84 348-950. 

Zamárdi, 2013. február 21.                                                   dr.  Dudás Anita sk. jegyzõ

Helyreigazítás

Az elõzõ számban a 2012-ben elhunytak felsorolásából az
alábbi zamárdi személyek kimaradtak. A hozzátartozóktól
ezúton is elnézést kérünk!

Rácz Szilvia 2012.02.27.
Szirmai Ottóné 2012. 03.05
Ricza János 2012.07.13.
Hódi Sándor Zsolt 2012.08.01.
Szirmai Péter István 2012.08.24.
Krizsán Istvánné 2012.09.14.
Harsay Gyuláné 2012.10.18.

Nagy Gáborné aktõ.

Értesítem a kedves könyvbarátokat, hogy hagyományos vetélkedõnket
2013. április 6-án , 9 órakor

tartjuk a Közösségi Házban.

Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója tiszteletére az Ida
regénye címû írását dolgozzuk fel.  
A mûvet több mint száz évvel ezelõtt részletekben közölte a Pesti Hírlap.
Az író élete alkonyán született  ez az írás, mely mélyen bemutatja, hogy
mit eredményezhet az õsi földhöz nemesi múlttal való elkötelezettség.
Vajon egy banális apróhirdetésbõl lehet kivirágzó szerelmet remélni?
Sikeres, tartalmas felkészülést kívánunk a csapatnak!

Törökné Ildikó

A Gyimesfelsõlokon tanuló csángó gyerekek tanul-
mányi kirándulásához járultak hozzá a zamárdiak.

Egy levélrészlet:

Kedves Ildikó! Ismerõs és ismeretlen adakozó Zamárdiak!
Reményeim szerint lesz alkalmam személyesen is megköszönni az

adományt. Addig is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit.

KÖSZÖNJÜK, ZAMÁRDI, KÖSZÖNJÜK, JÓAKARATÚ MAGYAR
EMBEREK!

Baráti szeretettel,
Birtalan Sándor

Könyvtár hírei



Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2013. március

MISEREND
Csütörtök: 18.00 óra
Plébániatemplom

Szombat: 18.00 óra
Plébániatemplom

Vasárnap: 8.30 óra
Plébániatemplom

10 óra Balatonendréd
11.30 óra Kápolna

Lassan véget érnek a téli hónapok, melyek különleges progra-
mokkal lepték meg az óvodás gyermekeket a 2013-as évben.
Január elején új gyermekek csatlakoztak a csoportokhoz: akik
most lettek 3 évesek, vagy visszajöttek külföldrõl, netalán átirat-
koztak másik óvodából.
Közösen élveztük a sétákat a Balaton partján, havas játékokat,
hóemberépítést, csúszkálást, szánkózást. Kipróbáltuk az új hóla-
pátokat, melyekkel utakat vágtunk, �hegyeket� építettünk a hó-
fehér udvaron. Megtapasztaltuk, a hideg idõ miatt sok meleg ru-
hát kell magunkra venni, ha nem akarunk megfázni. 
A nagycsoportosokat meglátogatta a doktor bácsi és a védõ né-
ni. Nem betegség miatt! Arra voltak kíváncsiak, mennyit nõttek,
erõsödtek, milyen jól hallanak, látnak.
Judit néni ügyes feladatokat mutatott az iskolába készülõknek,
felmérte, ki érett az iskolakezdésre. Sõt színházba is mehettek
kétszer a nagyok. A meseelõadásokat utána boldogan mesélték
el csoporttársaiknak.
A kisebbek úszni járhattak Attila bácsihoz a Wellamarin Hotel-
be. Külön köszönet a hotel vezetõségének, mivel teljesen ingyen
engedte át délutánonként a medencehasználatot kis úszóbajno-
kainknak.
A �maci�-napról az óvodában is megemlékeztünk. Medvés me-
séket, verseket, énekeket, játékokat elevenítettünk fel, s az idõ-
járást is megfigyeltük. Mi azt tapasztaltuk - mivel borongós volt
a nap, - nem lesz már hosszú a tél.
Aki ellátogatott mostanában az óvodába, láthatta, hogy nagy ké-
szülõdés zajlik. Farsangi díszek ékesítik a folyosókat, csoportszo-
bákat, bohócok mosolyognak a faliújságokról, jelmezbe öltözött
gyermekek játszanak önfeledten. Vidám dalok, versek szûrõd-
nek ki a csoportokból, zene szól, táncos lábak dobognak. Min-
denki készülõdik a tél búcsúztatására.

A gyermekeké mellett a fel-
nõtt farsang elõkészületei is
javában zajlanak. Gyûlik a sok
tombolafelajánlás, elkelnek a
belépõjegyek.
Mi így, vidám, táncos mulato-
zással vetünk véget a hosszú
téli hónapoknak, s várjuk a ta-
vaszt.

Garai Gábor: Táncdal

Citera pengi: körbe járjad,
Katica, Böske, szedd a lábad!
Lobog a rózsa, rezeda bokra,

tavaszi lázban rezeg a szoknya

Tourinform hírek

Szálláskatalógus 2013
Elkészült az új szálláskatalógus magyar, német, angol és
lengyel nyelvû verzióban. Hétfõtõl péntekig, 8-tól 15 óráig a
Tourinform irodában elérhetõ. 

Zamárdi Kártya, Erzsébet utalvány, SZÉP Kártya elfogadó
helyek
Minden évben frissítjük a Zamárdi kártya és a különféle
utalvány elfogadó helyek listáját. Kérem Önöket, hogy jelezzék
az irodában, ha rendelkeznek a SZÉP kártya és az Erzsébet
utalvány vagy bármilyen más szolgáltatás valamelyikével,
hogy az érdeklõdõ vendégeknek továbbítani tudjuk az erre
vonatkozó információkat.

Hirdetési, megjelenési lehetõségek

A Tourinform iroda az alábbi hirdetési, illetve megjelenési
lehetõségeket kínálja, melyre várja a vállalkozók, szolgáltatók
jelentkezését:
- A színpadot fedõ ponyván, valamint az öltözõsátor falán
összesen 8+3 darab hirdetés elhelyezésére van lehetõség.
Ezek mérete egységesen 80*120 cm. A felületeket 2 évre lehet
bérelni. 1 hirdetés ára 25.000 Ft Ft+ÁFA/2 év, amely a gyártási
költségeket is tartalmazza.
- Ingyenesen lehet felkerülni szálláshely, vállalkozás, szolgál-
tatás, szabadidõs ajánlatok adataival a www.zamardi.hu hon-
lapra. Mindössze egy adatlap kitöltésére van szükség a
Tourinform irodában.
A ponyvás hirdetéseket a jelentkezés sorrendjében tudjuk
elfogadni. Jelentkezési határidõ: 2013. május 10.

Testvérvárosi látogatás Lengyelországba

Polgármester úrral történt egyeztetések után a soron
következõ testvérvárosi látogatásunkat Lengyelországba,
Ustrzyki Dolne-ba szervezzük 2013 szeptemberében. A többi
testvérvárosi látogatáshoz hasonlóan ehhez az úthoz is szük-
séges lesz meghatároznunk egy részvételi díjat. Ez tartalmazni
fogja az útiköltség-hozzájárulást, illetve a szállásköltséget. Az
útiköltség, lévén mindössze 680 km a távolság közöttünk,
valamivel kedvezõbb lesz, mint a németországi útnál szokott
lenni. Viszont: nyelvi hiányosságok miatt szükségünk lesz több
tolmácsra is, így elsõ alkalommal jobbnak érezzük, ha egy
helyen szállásoljuk el a csoportot. Ha a késõbbiekben
kialakulnak kapcsolatok, akkor boldogan szervezzük csalá-
dokhoz is a szállást. Jelentkezni a Tourinform irodában lehet
személyesen vagy a lenti elérhetõségek egyikén.

Pontos idõpontról, további részletekrõl késõbb, az ottani pol-
gármester úrral történt egyeztetések után tudunk majd tájékoz-
tatást adni.

Tourinform iroda nyitva tartása
Márciusban hétfõtõl péntekig, 8-15 óráig állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére. A turisztikai kiállításokon való
részvétel miatt lehetnek változások a nyitva tartásban. Errõl az
iroda ajtaján tájékoztatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket
köszönjük! 

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

Horváth Cecília
Gábor Krisztina

Óvodai hírek

Tarbay Ede: Hó, hó, hó�

Hó, hó, hó,
fehér csillag-takaró.
Kucsma ül a lámpán,
bunda házak hátán,
lepedõ a réten,
köpönyeg kerítésen,
foszlik,
porzik,
kavarog a szélben.

Hó, hó, hó,
fehér csillag takaró.



Egészségõr Egyesület hírei

A januári közgyûlés 81 fõ  részvételével Takácsné Horváth
Szilviát választotta az egyesület elnökének.
A tagok javaslatai alapján állítottuk össze éves programunkat:

Február: Elsõsegélynyújtás
dr. Cseh Iván Patrik- háziorvos, Horváth Béla- mentõs 

Március 25. Harc a rák ellen! 
professzor dr.  Dávid Tamás elõadása 

Április 27. Egynapos kirándulás 
Pannonhalma � Csesznek -    Zirc 

Április 29. Csak férfiaknak ! 
elõadás / Melanómaszûrés nõknek/

Május 20. Pünkösdhétfõi túra Tihanyba
Május 25. Városnapi fõzés,

Zamárdi, szeretlek! �családi vetélkedõ
Június 1. Családi sportnap:

�Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért?�
Szeptember 30. Fogászati elõadás
Október 5-6. Kétnapos kirándulás
Október 25. Elõadás közkívánatra
November 25. Szeretetvendégség adventi gyertyagyújtással

Szûrések:
Február 5-én egyesületünk a Kaposi Mór Oktató Kórház pre-
venciós osztályával közösen komplex szûrést szervezett, ame-
lyen 56 fõ vett részt. / nõgyógyászati, mammográfia, tüdõ,
csontsûrüség /  Az utazás lebonyolításához az önkormányzat
is hozzájárult.  Köszönjük a segítséget.
Márciustól kedvezményes ultrahangos vizsgálat lesz a siófoki
kórházban. / hasi és pajzsmirigy együtt 4 000 Ft /
Folytatódik a székletvérszûrés.
Jelentkezni lehet Takácsné Szilviánál - 06 / 30/ 850 9911

A pannonhalmi kirándulásra jelentkezõk a 3 000 Ft elõleget
márciusi összejövetelünkön fizethetik be.

Nagy Magdi

2013. március 7.oldal Zamárdi Hírmondó

Még fiatal volt,
tele lendülettel indult,
erõt adott az öröm,
az egymásra találás,
a jótékony tenni akarás.

Aztán mentek az évek,
egyik a másik után,
hamar tizennyolc éves lett,
miközben a Balaton-part,
szorgos kezek nyomán
gyorsan újjáéledt.

Eltûnt a szemét,
parkok születtek,
pihenésnek
hangulatos bálok,
s a lányok együtt
ropták a táncot.

Értékek születtek.
Megismertük egymást,
biztatások, kiállítás,
lázas ütemben készített
soha nem látott alkotások,
balatoni népdalok 
vésték szívünkbe:
otthont a táj szeretete,
egymás megbecsülése ad.

Voltak gondok is,
mikor küzdeni kellett,
de emberére akadt,
ki nem hitte,
a nõk azért vannak,
mert jót, szépet akarnak.

Nélkülük az élet
lehetetlen lenne,
s az Isten is 
azért teremtette a nõt,
hogy Ádámot
bevezesse az Édenbe.

S nekünk az Éden,
a Tündérkert ez az ország!
S az a kicsi szeglete,
hol a hegyeket a Balaton 
középen kettészelte.

Õt vigyázzuk éberen,
ezt a természet adta kincset,
mert ilyen Európában 
nincs még egy.

S mint a gyermeket
óvja gondos anya,
árgus szemekkel 
figyelünk minden
ártó szándékra.

Felnõttünk. S az eltelt
évek alatt életet leheltünk
a kietlen tájba.
Nincs település a part mentén,
hol NABE�csapat ne várna
segítõ kezek hadára.

S a jelszavunk marad a régi,
ezt minden magyar megérti,
ígérjük, amíg élünk,
megmarad az oltalom:
�Vigyázunk rád, Balaton!� 

2013. január 24.

Ezután Bemné dr. Schneider Mária tartott színes, élvezetes
elõadást Belsõ-Somogy íróiról, költõirõl. 

Balatoni emberek a balatoni civilekért! Kérjük, ajánlja fel Ön is
adója egy százalékát a Nõk a Balatonért Egyesület számára

Adószámunk: 18918548-1-19
TKT

NABE
2013. február 04-i NABE gyûlésen megemlékezünk a

Nõk a Balatonért Egyesület 18. születésnapjáról. 

Szakáli Anna: Tizennyolc év
(Nõk a Balatonért Egyesület tagjainak)

Nõgyógyászati méhnyakrákszûrés!

2013. március 27-én (szerdán) 9.00 órától nõgyógyászati
méhnyakrákszûrés lesz a csecsemõ-tanácsadó helyiségében
(Zamárdi, Honvéd utca 2.).

A vizsgálat ingyenes, elõzetes bejelentkezés nem szükséges.
Kérem, hogy TAJ kártyáját mindenki vigye magával!

Véradás!

2013. március 11-én (hétfõn) 15.00-18.00 óráig véradás lesz a
közösségi házban (Zamárdi, Honvéd utca 6.).
Kérem a 18-65 év közötti korosztályt, jöjjön el vért adni.
Sajnos � és ez nem csak Zamárdiban van így � egyre keve-
sebb a véradó, a vérre pedig nagyon nagy szükség van!
Ha valaki 18 órára tud odaérni, jöjjön, megvárjuk.

Személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját mindenki hoz-
za magával.

Frieszné Ági



Zamárdi Hírmondó 8.oldal 2013. március

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
március

alkalmi programok:

1-e, 17:00: Berkenye Kör (zamárdi alkotómûvészek társulása) 

4-e: vásár

5-e: Szilvi használtruha vásár

9-e: Budapesti színházi út: Csoportterápia � �mjuzikelkámedi� a
Madách Színházban

11-e: vásár

12-e: PVF-Bizottsági ülés

12-e: Iskolások gergelyjárása az óvodában

11-e, 15:00-: VÉRADÁS

14-e: vásár

14-e, 16:30-: VÁROSI 48-AS ÜNNEPSÉG (iskolások mûsora, ün-
nepi gálamûsor: Állami Népi Együttes táncosai, Somos Zoltán és
Farkas Edina (ének), fáklyás vonulás, koszorúzás, ünnepi beszéd,
szeretetvendégség)

18-a: képviselõ-testületi ülés

19-e: vásár

20-a, 18:00: El Camino - Dankó Gyula vetítettképes elõadása

22-e: vásár

23-a, 9:00: Autós és gyalogos honismereti kirándulás Somogyban

23-a, 16:00: Kerekítõ � Deli Orsolya foglalkozása kismamáknak és
gyermekeiknek

27-e, 17:00: Húsvéti kézmûves készülõdés (tojásfestés és egyebek)
Gubányi Kata vezetésével

29-e: Színházi járat Veszprémbe. Szakonyi Károly: Adáshiba.

rendszeres programok:

polgári asztaltársaság: szerda, 18:00-20:00 (kéthetente)
Nyugdíjas Klub: szerda, 14:00-16:00 (kéthetente)
zumba: csütörtök, 16:00-18:00
felnõtt tánckör: vasárnap, 16:00-18:00
NABE-csoport: havonta egy alkalommal, rendszerint a 

hónap 3. hétfõjén
Egészségõr Egyesület: havonta egy alkalommal, rendszerint a 

hónap utolsó hétfõjén.

Mind a nagyváradi Kiss Stúdió Színház elõadása, mind
Berecz András zamárdi fellépése nagyon sikeres volt. Örömmel
továbbítom mindegyikõjük véleményét, miszerint nagyszerû a
zamárdi közönség! Ezt õk érezték a figyelembõl és a feléjük ára-
dó szimpátiából! Magam is meghatódtam, ahogy András megéne-
keltette a közönséget! Tisztán, szépen szólt az ének, hiszem, úgy
csak olyan közönség énekel, amely szívével is jelen van!

Február 24-én Zamárdiban is zászlórúdra került a széke-
lyek zászlaja! Mi is kifejeztük velük való együttérzésünket és azt a

meggyõzõdésünket, hogy Európához méltatlan az a szellemiség,
amely meg akar akadályozni bármely közösséget abban, hogy
identitását szabadon kifejezze és élje! Jelképes, hogy a zászlófel-
vonásra a kommunizmus áldozatai emléknapja elõtt került sor!
Itt, Kelet-Közép Európában ez a szellem tiporta lábbal a nemze-
tiségek szabadságjogait! A 25-ei emléknapon az esti harangszó az
áldozatokért szólt!

Március 9-én autóbuszos színházi utat teszünk Budapest-
re. Fõ célunk a tavalyi musical-verseny gyõztes mûvének, a CSO-
PORTTERÁPIÁNAK megtekintése a Madách Színházban. E vi-
dám darabra � amelyet �mjuzikelkámedynek� titulálnak � a je-
gyek 2500 és 3700 Ft-ba kerülnek. Zenéjét Bolba Tamás szerezte,
a szövegkönyvet és dalszövegeket Szente Vajk és Galambos Atti-
la. A részletekrõl Gál Péternél lehet érdeklõdni (30-3325009) il-
letve nála lehet jelentkezni. A buszköltség 1500 Ft/fõ. 

Nemzeti ünnepünket 14-én tartjuk, mivel az Állami Népi
Együttes táncosai e nap tudnak eljönni hozzánk. (Négy pár tán-
cost és egy énekest várunk.) Az ünnepi gálamûsorban fellép még
Somos Zoltán és Farkas Edina is. Õk nemzeti ünnepünk hangula-
tába illõ opera- és operettslágereket adnak elõ.

A március 23-i honismereti kirándulásunk �célterülete�
Ádánd, Siójut, Nagyberény környéke. Részletek a szórólapokon
illetve emailben! Az érdeklõdés a 30-3325009-es számon, vala-
mint a  koz.haz@zamardikhaz.t-online címre írva is megtehetõ.

A nagyböjti idõ vallásos és nem vallásos ember számára
egyaránt a lelki megújulás nagyszerû alkalma.  Ezt a lehetõséget
gazdagítja Dankó Gyula geológus elõadása. Õ Franciaországból
elindulva megtette az El Camino-t, vagy másképpen Szent Jakab-
utat, a híres, Compostellában végzõdõ, több mint 800 km-es gya-
logos zarándoklatot. Vetítettképes elõadására szeretettel invitá-
lom ezúton is a kedves zamárdi lakosokat! Idõpontja tehát: már-
cius 20-a, 18:00

Januárban a hóviharos idõjárás miatt nem tudtunk elmen-
ni Veszprémbe a bérletes elõadásra. A bérlettulajdonosoknak szól
a hír, hogy március 29-én, nagypénteken tudja a színház fogadni
az egész csoportot a pótelõadásra. Látszólag furcsának tûnik ez az
idõpont, de ha belegondolunk Szakonyi Károly Adáshiba mûvé-
nek üzenetébe, elmondhatjuk, éppen beleillik az ünnep tartalmá-
ba, a húsvétra hangolódást segítendõ.

Áprilisi programjaink közül egyet máris hadd ajánljak a
kedves olvasók figyelmébe: április 28-án lesz a Zamárdi Ki mit
tud? � gála! Óvodások, diákok, felnõttek fellépésére egyaránt szá-
mítunk! Bárki szerepelhet, aki tehetségét felvillantva valamely
mûvészeti ágban, meg kívánja ajándékozni a közönséget. Ez a lé-
nyege a gálának, a gyermekeknek pedig még az, hogy gyakorol-
hatják a szereplést, készségüket fejleszthetik. Hadd biztassam az
Egészségõr Egyesületet, a Nabe-csoportot és a Nyugdíjas Klubot,
segítsenek abban, hogy ez a jól bejáratódott zamárdi rendezvény
idén minél több felnõtt szereplõt vonultasson fel, jó példát adva a
gyermekeknek!

Gál Péter
népmûvelõ

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését.

06-20/9615-834
mvarnagy@freemail.hu



ISKOLAI HÍREK

Febr. 2-án sok terepruhás �harcos� lepte el iskolánkat. E napon 
zajlott a hagyományos doni csata, melyen a felnõtt ha-
gyományõrzõkön kívül siófoki tanulók is részt vettek.
Ugyan az idõjárás nem fogadta kegyeibe a bátor kato-
nákat, egy küzdelmes, de jó hangulatú délelõttöt töl-
töttek el együtt tanulóink.

6-án az alsósok egy csodálatos élménnyel gazdagodtak. A 
siófoki színházlátogatás során a Szamár a torony tete-
jén c. elõadást élvezték a kicsik. 

7-én ismét pompában úszott a tornaterem: farsangi bált
szerveztünk. A rengeteg ötletes jelmez, a sok szép 
dísz, a fények játéka, a kedvenc zeneszámok emelték 
hangulatunkat.

9-én Budapesten zajlott az országos német nyelvi és 
országismereti verseny eredményhirdetése.
A 8. osztályosok között GÁL KINCSÕ fantasztikusan
szerepelt: országos 4. helyezést ért el!

18-án B.szemesen a Jégvirág terematlétikai versenyen szere-
pelt 25 diákunk. Mint mindig, ezúttal is érkeztek a 
környezõ településekrõl, de Kaposvárról, Dunaújvá-
rosból is versenyzõk. A mieink remekül szerepeltek, 
amit a 6 arany-, 11 ezüst-, és 7 bronzérem bizonyít.

15-én az 5. osztályosok délelõtt drámapedagógiai órán cso-
dálták a balettosokat, délután pedig Siófokon színhá-
zi elõadást tekinthettek meg. Van, aki a délutánt nem
szórakozással töltötte: iskolánk 13 �jófejû� diákja Sió-
fokon, a Zrínyi matematika versenyen küzdött 
hõsiesen.

20-án rendeztük a német nyelvi minisztériumi verseny isko-
lai fordulóját.

*

A Lotz János Szövegértési Verseny megyei döntõjén ismét nagy-
szerûen szerepeltek diákjaink. A nyolcadikosok mezõnyében
GÁL KINCSÕ és CSIKÓS MARCELL holtversenyben lettek a
megyei LEGJOBBAK, Hajdú Noémi a 4. helyen végzett.

Zamárdi siker a bácskai fõvárosban

Óriási érdeklõdés kísérte a 2013. február 9 - én, Baján megrendezett VI. Bácskai Hurka - és Kolbászfesztivált. A zsûri szerint a legíze-
sebb étket az �I love Zamárdi� elnevezésû csapat tagjai készítették, Kömpf Richárd vezetésével. Elnyerték a �Baja város aranykol-
básza� címet és �A legszebben terített asztal� különdíjat is. Elismerõleg nyilatkoztak róluk megyei lapjukban, a Petõfi Népében,
valamint a bajai tévében.Szereplésükkel, szép sikerükkel városunk hírnevét öregbítették.

2013. március 9.oldal Zamárdi Hírmondó
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Az eljegyzéstõl a keresztelõig 
(III. rész) Készülõdés a lakodalomra

Iratkozás
A fiatalok az eljegyzés után elmentek a paphoz és bejelentették, hogy házasság-
ra kívánnak lépni. Ajándékot vittek, és kérték a falu papját, hogy hirdesse ki õket
a templomban. Három egymást követõ vasárnapi nagymisén hirdették ki õket, és
csak ezután lehetett esküvõt tartani.
A hirdetés szövege: �Az anyaszentegyház házasságot hirdet. Sz. János becsületes
ifjú legény házastársul veszi M. János leányát, Máriát. Aki valamilyen házassági
akadályt tud, lelkiismereti kötelessége a plébánia hivatalnak bejelenteni.�

Vendéghívás
Általában a jegyespár rokonságát hívták meg. A keresztapák töltik be a nászna-
gyi tisztet, a keresztanya lett a nyoszolyóasszony, ha idõs volt, akkor a lánya töl-
tötte be ezt a tisztet. Võfényeknek és koszorúslányoknak (silányoknak) a jó ba-
rátokat vagy rokonokat hívták meg. A jegyespár csak az elsõ koszorúslányt és a
võfélyt hívta meg, a többi vendégre nem volt gondja. A vendéghívók felszalago-
zott kalap és bot lengetésével hívták a lakodalmi vendégeket. Elmaradhatatlan
volt a vendéglátás, a borral való kínálás. Így azután a 3. és 4. házba már nótaszó-
val köszöntek be. A lakodalomra a vendéget háromszor hívják meg. Ha pl.: a la-
kodalom kedden van, az elsõ hívogatás vasárnap reggel, a második kedden reg-
gel, a harmadik kedd délután 12 és 4 óra között történik.
A meghívók eredetiségérõl nincs mit mondanunk; kántorok, mesterek és tanítók
cikornyás, sokszor érthetetlenségig zagyva csinálmányai, amit régi könyvekbõl
tanultak�

Legénybúcsú
Rendszerint a falu kocsmájában tartották. A lányok ilyenkor nem voltak jelen.
Hajnalig mulattak, nem sajnálva pénzt, bort és zenészeket. Minden megjelent le-
gény elhúzatta a nótáját, de a legtöbb nótát mégis a võlegény húzatta. Ilyenkor
mulatták ki magukat a legények, mert a házasembernek már nem való a virtus-
ság. A legénybúcsú hajnalig tartott. Minden valamirevaló barát elment a legény-
búcsúra, annál inkább is, mert ilyenkor a �cekket� a võlegény állta (1).

Leánybúcsú
Szolidabb körülmények között búcsúztak el barátnõiktõl. Csendes beszélgetés;
nevetgéléssel, tervezgetéssel telt el az este. A barátnõk igyekeztek jó tanácsot
adni a menyasszonynak, õk pedig kíváncsian lesték a menyasszony szavait, mert
ilyenkor elmesélte megismerkedésüket, mátkaságuk történetét. A lányok búcsú-
ján idegenek és a szülõk nem voltak jelen. Prigli Gyuláné (1927) emlékezik arra
az idõre, hogy a �Kalász� lányok szervezték a leánybúcsúztatót: B. Erzsi, F. Má-
ria, H. Irén fogadta és vendégelte meg a megjelent barátnõket (2).

A menyasszonyi ruha
Mindig olyan volt, mint a korabeli viselet. A múlt század elején: �hosszú fõsö-
szoknya, alatta péntölök sora, rékli sok fodorral, a fejen virágkoszorú, vagy mas-
ni a hajban.� A 30-as évek divatja már modernebb: egybeszabott, fehér fátyol és

mirtuszkoszorú. A menyasszonyi ruhát mindig a lány szülei vették meg. A ruhát
varrónõ készíti el, aki az öltöztetõ szerepét is betölti. A menyasszonyi ruha min-
dig fehér színû � más szín szerencsétlenséget hoz � hozzá fehér cipõ és mirtusz-
koszorú illik fátyollal.
A menyasszony ágya
Mielõtt a férjéhez költözött � esküvõ elõtt �, elvitték az ágyát, a nyoszolyát. Dí-
szesre faragták, sok bámulója akadt. Hozzátartozott: egy szalmazsák, két pár-
naciha, két lepedõ, két dunyhahuzat és két vánkoshuzat is. E mellé került a ke-
lengye, meg lehetett nézni, hogy nem akármilyen leány volt a leendõ menyecs-
ke�

A võlegény ruházatáról
A võlegény ruhája mindig fekete, alatta az �asó meg a fõsõ� ruha. Az alsó ruha
az ümögöt és a gatyát jelentette. Fejrevalója a kalap, amelyet pántlika, rozma-
ring díszít. A kalap a võlegénynek, a ház urának a férfiasságát jelképzete.
Valamirevaló �embör� a kalapjától csak az asztalnál, az ágyban, a templomban
és fontos hivatalban történõ látogatás alkalmával vált meg. A kalap díszítése
fontos tudomány. Jeles napokon ünnepi díszítést kapott (árvalányhaj). A võle-
gény utoljára az esküvõjén viselt felbokrétázott kalapot (1).

A lakodalmas ház
Már napokkal az esküvõ elõtt nagy a sürgés-forgás. Súrolnak, takarítanak, dí-
szítik azokat a helyiségeket, ahol a lakodalmi vacsora lesz. Nálunk � Zamárdiban
� a koszorúslányok végezték a kuglófsütõk, pecsenyés, vizestálak, nagy- és kislá-
basok, tányérok, evõeszközök gyûjtését (idetartozott a tojás, a liszt összeszedé-
se is). Régebben a más faluból érkezett vendégek lovaskocsin érkeztek. Nagy
gondot fordítottak arra, hogy díszes és szép legyen a kocsi. Felhasználták a dí-
szítéshez a zöld gallyakat, szalagokat, virágokat, pattogatottkukorica-füzéreket
is. Ma már személygépkocsik szállítják a vendégeket, de a díszítés hagyománya
itt is megmaradt. Az autókaraván hangos dudálással jelzi érkezését.  A lakodal-
makhoz nem felel meg bármely idõpont. Leggyakrabban õsszel tartották a beta-
karítás, szántás-vetés és szüret után. Farsangkor vagy májusban is szívesen ren-
deztek esküvõt. A múlt század elsõ évtizedeitõl � a plébánia javaslatára � ked-
den, vagy szerdán volt a lakodalom. Ma már hét közben nincs lakodalom, csak
szombaton, a hét végén (2).

Gyülekezés
A vendégek mindkét lakodalmas háznál külön-külön is gyülekeztek, de a meny-
asszony házánál több volt a látnivaló. Ide jött el a falu népe, elsõsorban a meny-
asszony búcsúztatására, vagyis a siratóba. Volt itt cigányzene, tánc, a �tátogatók�
részére kalács és bor (a gyermekek kalácsot, a felnõttek bort kaptak) (1).

Friesz Kázmér

Jegyzet:
Dr. Dankó János (1868-1902)
(1) A Balaton-melléki lakosság néprajza
(2) Adatszolgáltató: Prigli Gyuláné (1927)

Szinte hihetetlen, hogy Mária néni már egy éve nincs közöttünk. Nem halljuk finom
hangját, okos, higgadt, tárgyilagos kérdéseit és válaszait, nem érezzük kedves simogatá-
sát, lágy, de határozott kézfogását. Hiányzik az a sok történet, amelyekbõl fény derült if-
júságunk titkaira, az akkori történelemre. Hiányzik a mély tudása, az irodalom, a törté-
nelem szeretete, mély bölcsessége. 
Így nekünk, emlékezõknek kell most helytállnunk. Nekünk kell tovább vinni a tudást, a
bölcsességet, a finomságot, kedvességet, az udvarias és figyelmes magatartást, a mások
megértését, a segítés készségét, és ami a legfontosabb, a szeretetet. Ez van részünkre ki-
jelölve. De nem nehéz ezt teljesíteni, mert Mária néni mindig ott áll mögöttünk, figyeli
minden rezdülésünket, mozdulatunkat, halkan megsúgja, hogy mire vigyázzunk, mi a jó
megoldás. Hiszen ebben az égi iskolában szabad súgni a diáknak. Nagyon jó érezni, hogy
velünk van.

Nem felejtjük el soha.

Március 13. Ez a várhatóan szép tavaszi nap a megemlékezés napja. Egy éve már, hogy
az angyalok átkísérték a túlsó partra. 

Három hét múlva húsvét, közel a Feltámadás.

Kósa Endre

Baráti Kör

Nemes Szabó Mária, Bodolay Gyuláné,
Mária néni
(1927-2012)

Helytörténet
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Állatorvosi hírek

Ha ködös, hideg, esõs- havas, mégiscsak a tél vége ez a február vé-
ge. Jelzi ezt a természet is. Megjelentek a hóvirágok, kezdenek
nyújtózkodni a hagymás növények hajtásai. A ritkán látott nap
már érezhetõen melegíti az arcunkat, és búgnak a gerlék, hangol-
nak a madarak. 
A természet ébredését jelzi azonban az is, hogy beindul a macskák
ivari mûködése. Nyugtalan kandúrok keresgélik párjukat. Kályha
mellett doromboló, kitelt hölgymacskák tûnnek el 1- 2 napra,
hogy hazahozzák szerelmük gyümölcseit, a nem várt szaporulatot.
Ezek a kiruccanások sok veszélyt jelentenek. Könnyebben esnek
áldozatául balesetnek. Sebeket, fertõzéseket szereznek. Ezek kö-
zül a parazitás fertõzések kezelhetõk, de életre szóló vírusos be-
tegséget is elkaphatnak. Tegyünk ellene, hiszen annyi a gazdátlan,
kóbor állat! 

Március hónapban a szántódi rendelõben 10% kedvezménnyel
végeztethetõ el az ivartalanítási mûtét és ajándékként a féregtele-
nítés.

A Zamárdiban élõ kutyák többsége már rendelkezik mikrochip-
pel. A szilveszteri petárdázástól megrémült, világgá szaladt gaz-
dátlanok hamar hazajutottak. Köszönhetõ ez a figyelmes, állat-
szeretõ megtalálóknak és a lelkiismeretes gazdáknak, akik gon-
doskodtak a chip behelyezésérõl. Köszönet érte a megtalálóknak
és a gondos gazdáknak.

Március 9-én (szombaton) 10-11 óráig a Gamesz garázsában új-
ra adott a lehetõség  a chipbeültetésre azok számára, akiknek új
kutyusuk van, vagy lemaradtak az elõzõ lehetõségrõl, hogy oltás
elõtt még pótolják a mulasztást. A törvény szerint veszettség ellen
oltani csak chipezett kutyát lehet. 
Az idei oltásra 2013. 04. 02-án reggel 06:30-tól kerül sor a
Szélescsapás Emlékmû saroknál. Minden kutyust várunk, ame-
lyik elmúlt 3 hónapos!

Dr. Dragon Judit
06 30 9271 500

Értesítjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák veszett-
ség elleni oltása az alábbi helyeken és idõpontokban

kerül megszervezésre:

I. Zamárdi, Fõ utca 106. (COOP abc melletti garázs):
2013. április 2. (kedd) 16.00-17.00 óráig,

Tóközpuszta: 2013. április 2. (kedd) 17.30-18.00 óráig.

Pótoltás: 2013. április 23. (kedd) 15.00-15.30 óráig.

Oltást végzi: Dr. Mekis Gábor állatorvos (06-30-927-1459)

II. Zamárdi, Szélescsapás (emlékmû melletti park):

2013. április 2. (kedd) 6.30 órától.

Oltást végzi: Dr. Dragon Judit állatorvos (06-30-927-1500)

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a veszettség elleni oltásra csak
mikrochippel ellátott kutya esetében kerülhet sor. 
Az oltás díja: 3500,- Ft/db (az ár a féreghajtó tablettát is tartal-
mazza).

Oltani szükséges a 3 hónapot betöltött, az oltatlan és az egy év-
vel korábban oltott kutyákat.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Labdarúgó Szakosztály hírei:
Kedves Sportbarátok!

A 2012/2013.-as bajnoki szezon tavaszi fordulója 2013.03.02.-án
szombaton kezdõdik. A bajnoki szezonra való felkészülést 2013.
január közepén elkezdtük. Felkészüléseinket a mûfüves pályán ill.
a tornacsarnokban végezzük. Hétvégéken különbözõ edzõpartne-
rekkel készülünk a bajnokságra. Ennek kapcsán 2013.02.10-én két
csapattal teremtornán vettünk részt.
Az"A "csapatunk kitûnõ játékkal megszerezte a tornagyõzelmet,
amiért egy garnitúra sportfelszerelés és 5db. labda volt a fõdíj.
Nem kis büszkeségünkre a torna gólkirálya címet Torjai Miklós
nyerte el.
Teremtorna gyõztes csapatunk: 

Álló sor:Szabadi Csaba, Halász Tamás, Halász Bálint, Huszár Ta-
más, ifj. Joó Gábor, Id. Joó Gábor
Guggoló sor: Szabadi Szebasztián,Torjai Miklós, Kocsis Gyula,
Papp Róbert
Utolsó felkészülési mérkõzésünk Balatonendréden lesz
2013.02.24-én 14:00-kor idõjárás függvényében.
December elején  "Mikulás-kupát" rendeztünk ,amelyen az ovisa-
ink kitûnõen szerepeltek, és elsõ helyezést értek el.  Szabadi,
Ságvár és Ádánd csapatait megelõzve. A képen a GYÕZTES csa-
patunk.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy hagyo-
mányt teremtõen minden évben megrendezzük az U7-U9-U11-es
korosztályok számára a tornát. Továbbá a polgármester úr kezde-
ményezésére az utánpótlás labdarúgók részére egy húsvéti torna
is megrendezésre kerül,szintén hagyományteremtõ szándékkal.
Ezúton is köszönjük a támogatásukat!

Balról Jobbra: Kiss András, Tuli Benjámin, Gruber Ádám, Lász-
ló Olivér, Szöllõsi Máté, Szentkuti -Kiss Örs 

A torna kiemelt támogatója a CBA Spórolós ABC képviseletében
Zsombók Zoltán és Nagy Illés urak.
Köszönjük a gyermekek nevében a felajánlást!
Ezúton tájékoztatjuk a szurkolóinkat és szimpatizánsainkat, hogy
a késõbbiek során a Zamárdi Petõfi SE Szakosztályainak prog-
ramjait a késõbbiek során a www.zamardise.atw.hu oldalon figye-
lemmel kísérhetik.

Joó Gábor /Szakosztály vezetõ/
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Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. út. 16.
petrusviz@gmail.com

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap 14 órakor,

a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára

Január 17 - én a képviselõ - testület nevében - és
ajándékával - köszöntöttük a humán bizottság tagjaiként

Mulesza Jánosnét, Erzsike nénit a 90. születésnapján.
Isten éltesse sokáig közöttünk jó erõben, egészségben!

Kiss Jenõné
Bemné Schneider Mária

2013. február 21-én egy igen kedves idõs nagyma-
ma, Orbán Eszter tette le városunk polgármestere
elõtt a magyar állampolgársági eskü fogadalmat.

A néni ebben az évben tölti be 88. életévét, és mint

ahogy az ünnepi köszöntõben is elhangzott, ezúton is kí-

vánunk neki szerettei körében hosszú és boldog éveket.

Nagyné Gyöngyi

Kiváló minõségû alma eladó,
közvetlenül az õstermelõtõl.

Zamárdi nyugdíjasainak egyedi áron és ingyenes
házhoz szállítással.

Információ:
Kovács Tamás, tel: 06-30-9348-915

Rövid hírek
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TARTALOMBÓL:

Polgármesteri tájékoztató

Sajtóközlemény

Új Széchenyi Terv

Tájékoztató a

szemétszállításról

Közösségi  Ház

hírei, programjai

Tourinform hírek

Karitász hírek

Iskolai hírek

Óvodai hírek

Baráti Kör

NABE hírek

Petõfi SE hírei

Hirdetések

Remény

Láttál már tövisbõl virágot bomlani?
Vérzõ sebet érintésre behegedni?

Sötétséget egy intésre
Fénnyé alakulni?

Csordul a vér tövis nyomán
az élõ szeretet homlokán.

Vihar tombol künn és benn,
üvöltve bömböl sötét tengeren.

Csak három hajnalt kell megérni,
hogy TUDD, túl lehet élni.
Már akkor így rendeltetett,

mikor valaki ezért megszenvedett.

Ég szétszakad,
Föld meghasad,

mi volt, semmi úgy nem marad.
A láng, mi szívekben pislákol,

felébred és lobogva lángol!

Prigliné Zsuzsa



Tájékoztató

Zamárdi város önkormányzata az Új Széchenyi Terv Dél-
Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez pá-
lyázatot nyújtott be �A Zamárdi Napköziotthonos Óvoda
fejlesztése� címmel.
Az Operatív Program Irányító Hatóságának vezetõje a pá-
lyázatot   támogatásra   érdemesnek  ítélte,  mely   alapján
100 %-os támogatási intenzitás mellett 103.756.640,- Ft vis-
sza nem térítendõ támogatást nyert a beruházás.
A pályázathoz benyújtott tervek szerint az óvoda északi
épülettömegének emeleti résszel történõ bõvítésére kerül
sor. Az emeletráépítéssel korszerû és jól felszerelt új helyi-
ségek, tornaszoba és csoportszoba jönnek létre, és ez meg-
oldja a lapostetõs épületrész szigetelésének felújítási kér-
déseit is. A felfelé történõ bõvítés lehetõvé teszi, hogy az
óvoda nyugati felében kialakított játszótér területe ne csök-
kenjen.

Zamárdi bormustra

Harmadik alkalommal rendeztük meg a zamárdi bormust-
rát. Ezúttal is a Szent Kristóf pincészet adott helyszínt az
eseménynek. A tavalyi évhez hasonlóan a rendezvényt meg-
tisztelték jelenlétükkel a villányi testvértelepülés vezetõi,
képviselõi. Az idei bormustrán mintegy 50 tétel kóstolásá-
ra, szakértõ minõsítésére került sor. 
Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki a szervezésben és
a lebonyolításban részt vett.  Külön köszönet illeti Friesz
Gyulát és családját és Tóth Imre Mihályt.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük a Zamárdi, Gyöngyvirág utcai lakóközösségnek,
hogy 150.000- Ft-tal támogatták a Zamárdi Közalapítványt. 

ATM

Legutóbb tájékoztattuk a tisztelt lakosságot arról, hogy az
OTP felvette a kapcsolatot a CBA tulajdonosaival, üzemel-
tetõivel, hogy a Szent István � Eötvös utca sarkán található
élelmiszer- áruházhoz telepítenének egy bankautomatát.
Megkeresésemre, hogy miért nincs még felszerelve az auto-
mata, azt a tájékoztatást kaptam, hogy a bankbiztonsági
szakemberek nem találták megfelelõnek a helyszínt. Idõ-
közben az OTP vezetése megkereste a MÁV illetékeseit, és
tárgyalások folynak arról, hogy a zamárdi vasútállomás
épületének homlokzatán lenne, kerülne elhelyezésre a
bankautomata.
Amint a szerzõdést megkötik, nincs akadálya az automata
felszerelésének.
Az OTP régiós igazgatója ezúton is kéri a lakosság megér-
tését és türelmét.

Balaton Sound

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2013. évi Balaton
Sound fesztiválra 300 db kedvezményes bérletet (20.000,-
Ft/db) biztosítanak a szervezõk a település részére.
A bérleteket Szabó Jánosné Erikánál a 349-409-es telefon-
számon lehet igényelni 2013. május 21-24 között. Az elõzõ
évekhez hasonlóan családonként 2 bérlet igényelhetõ. 

Csákovics Gyula polgármester

Az utazás kiállítás jó alkalom kapcsolatépítésre. A képen
Rafael H. Albert Roca, a spanyolországi Oropesa város
polgármestere, Mergancz Andrea (Mergancz Sándor volt
Somogy megyei rendõrfõkapitány nõvére), Csákovics Gyu-
la polgármester.

Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2013. április

Zamárdi Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot és érintetteket, hogy a Zamárdi, Harcsa utca
végén található II. mólóként ismert építmény hivatalosan nem minõsül kikötõnek, mûködési engedéllyel nem ren-

delkezik, tehát kikötõként nem lehet(ett) használni és hasznosítani.

Mivel az önkormányzat a területre vonatkozó bérleti szerzõdést nem köt, illetve nem köthet, ezért harma-
dik személy sem jogosult bérleti díjat szedni.

A képviselõ-testület határozata alapján az önkormányzat a Zamárdi, Harcsa utca végén lévõ mólószárny felújítá-
sára, hasznosítására, kikötõként történõ üzemeltetésére, mûködtetésére pályázatot kíván a közeljövõben kiírni. 

Zamárdi Város Önkormányzata
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
hulladékszállítási napok 2013-ban is
változatlanok maradnak:

január-június, ill. szeptember- decem-
ber hónapokban heti egyszeri szállítás
hétfõi napon.
Július és augusztus hónapokban heti
kétszeri szállítás: vasúttól északra:
csütörtök, vasárnap. Vasúttól délre:
csütörtök, hétfõ.

LOMTALANÍTÁS:
Zamárdi Város Önkormányzata 2013-
ban lomtalanítási akciót szervez.
A lomtalanítással kapcsolatos tudniva-
lók:
Idõpontok:
A limlomot 2013. április 19-21.között
lehet kitenni a ház elõtti közterületre
(péntek, szombat, vasárnap).

Az elszállítás idõpontja:
április 22. (hétfõ).

Kérjük, hogy sem a megadott idõpont
elõtt, sem utána ne tegyék ki a limlo-
mot! 
A közterület-felügyelet fokozott ellen-
õrzést végez, a szabályok be nem tartá-
sa büntetést von maga után!

Kõhegyi limlomakció: mivel 2012-ben
a Kõhegyet is bevontuk a kötelezõ hul-
ladékszállításba, ezért a lomtalanítás a
Kõhegyre is kiterjed. 
Figyelemmel arra, hogy erre a terület-
re a nagy teherautók nem tudnak fel-
menni, ezért e szolgáltatást úgy tudjuk
teljesíteni, hogy kérjük a tulajdonoso-
kat, a lomot a Kõhegy alatti parkolóba
vigyék le. 
Mivel a parkoló rövid idõ alatt szemét-
heggyé tud válni, kérjük, tartsák be a
következõ idõpontokat:

a lomot csak április 20-án és 21-én
vihetik le!

Az idõpontok és a szabályok betartá-
sára a közterület-felügyelet és a pol-
gárõrség kiemelt figyelmet fog fordíta-
ni e területen is, megerõsített szolgála-
tot fognak ellátni, s a szabályszegõk el-
len eljárnak!

A lomtalanítás keretében elszállításra
kerülhetnek a feleslegessé vált na-
gyobb méretû háztartási berendezé-
sek, bútorok, ágybetétek, rendeltetés-
szerû használatra már nem alkalmas
egyéb lomhulladékok.
A lomok közé tilos kihelyezni mérgezõ
anyagot, veszélyes hulladékot (hullám-
pala, pala, festék, festékes doboz, olaj,
gyógyszer, permetszer, akkumulátor,
jármûgumik stb.), elektronikai hulla-
dékot ( hûtõszekrény, mosógép, tv,
számítógép stb.), zöldhulladékot, épí-
tési és bontási törmeléket!
Kérjük, hogy a megadott idõpontokat

és szabályokat tartsák be, hiszen mind-
annyiunk érdeke, hogy városunk ne
változzon szemétlerakóvá, s minél
gyorsabban eltûnjön az utcákról a ki-
rakott limlom, s ne kerüljön további
közpénzbe annak eltakarítása!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a somi
hulladéklerakó udvarba a következõ
hulladékok vihetõk be térítésmente-
sen:
(A hulladékudvarba csak azon szemé-
lyek vihetik be a hulladékot, akik a
közszolgáltatásban bent vannak, és a
közszolgáltatás díját befizették).

Tájékoztató - szemétszállítás, lomtalanítás
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK   április

alkalmi programok:

3-a: Szilvi-vásár
6-a: Könyvtári vetélkedõ Gárdonyi Géza: Ida regénye 

címû mûvébõl
8-a: vásár
8-a, 17:00: NABE-elõadás
11-e,18:00: Agócs Gergely népzenekutató elõadása: 

Túlparton � Átkelések a hagyomány szigeteire zenével, 
szóval

16-a:PVF-Bizottsági ülés
18-a:vásár
18-a, 17:30: Dr. Vértes László zeneterapeuta kórházi orvos 

elõadása
19-e: Színházi járat Veszprémbe: Oliver - musical
20-a, 9:00: Honismereti kirándulás Siójut és Ádánd 

környékére
22-e: Képviselõ-testületi ülés
26-a, 17:00: Lakossági Fórum
28-a, 16:00: Ki mit tud? - gála

rendszeres programok:

polgári asztaltársaság: szerda, 18:00-20:00 (kéthetente)
Nyugdíjas Klub: szerda, 14:00-16:00 (kéthetente)
zumba: csütörtök, 16:00-18:00
felnõtt tánckör: vasárnap, 16:00-18:00
NABE-csoport: havonta egy alkalommal, rendszerint a
hónap 3. hétfõjén
Egészségõr Egyesület: havonta egy alkalommal, rendszerint
a hónap utolsó hétfõjén.

Különlegessé tette az idõjárás idei 48-as ünnepségünket! A
Duna Mûvészegyüttes néptáncosai valahol Velence táján
vissza kellett, hogy forduljanak az ítéletidõ és a tömegbale-
set miatt, Somos Zoltán és Farkas Edina énekmûvészek
számára az orkánban a kompátkelés ért fel egy tengeri
viharral. Na de azért az ünnepség most is szép volt, nemes
volt. Köszönjük ezt a hivatásos fellépõk mellett az 5. osztá-
lyos diákoknak és tanárnõjüknek, Galóné Kárpáthy
Ildikónak, és nõi kórusunknak, amely igazi meglepetést
okozva, zenekari kísérettel lépett fel. Karvezetõjük és zenei
vezetõjük Cziberéné Ráduly Irén. Az ünnepi beszédet
Witzmann Mihály, a Somogy megyei Közgyûlés alelnöke
tartotta. Magyar nemzeti, zamárdi és székely zászló alatt,
süvítõ szélben zajlott le a koszorúzás. Azt hiszem, nemigen
éltünk még át olyat, hogy utána hógolyózhattunk is jóked-
vünkben! 

Márciusi színházi utunk a Madách Színházba
vezetett, a Csoportterápia címû zenés vígjátékot néztük
meg. Aki még nem látta, és jókat szeretne derülni,
miközben a derûben �korkórképet� is kap életünkrõl,
szívbõl ajánlom, ha Budapesten jár, s ideje engedi, tekintse
meg a darabot!

Idén is megtörtént az óvodában a �varázslat�: a
�nagy, iskolás diákok� a tudás hatalmával (ezüst fakardok
jelképezték) megjelentek gergelyezés címén, és az õsi,

iskolába invitáló énekeket elzengve, a kicsiket abba a
különös, izgalmasnak ígérkezõ iskolai világba hívták. A
�rítust� követõen �vizsgáztatták� is az ovisokat számtanból,
földrajzból, élõvilágból, történelembõl, no persze, senki ne
gondoljon valami szörnyû, felnõttes számonkérésre, az is
játék volt.  

A Hírmondó múlt havi számában kalapot emeltem
a zamárdi közönség elõtt. Ezt most is szívesen megteszem,
hiszen rengeteg érdeklõdõje volt Dankó Gyula El camino
zarándokútjáról szóló elõadásának. Nagyszerûen felépített
élménybeszámolója mindannyiunk számára egy belsõ
utazást is jelentett. Álljon itt a híres zarándokút lényegének
aforizmaszerû verse minden kedves olvasó örömére: 

Aki rohan, azt az idõ szorítja,
Aki zarándokol, azt az idõ tágítja.
Aki menekül, önmaga elõl fut,
Aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít.
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelõdik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.

Hosszú éveken át Zamárdiból indult el húsvétkor a kárpát-
medencei Feltámadási menet négy ága, mely Csíksomlyón
találkozva érte el tetõpontját. Idén a Feltámadási menet
�megáll�, tehát mint eddig, oly módon nem lesz, de jövõre
a cselekvõ szeretet jegyében folytatódni fog. Minderrõl
azért írok itt, mert a szervezési munka városi hivatalos
teendõképpen történhetett meg. Idén annyi történik azon-
ban, hogy a tavalyi négy felszalagozott jelvényt négy önként
jelentkezõ csoport viszi magával a pünkösdi búcsúra, és
minden eddigi résztvevõ közösség által egy fokozatosan
bõvülõ kárpát-medencei fohász fog létre jönni.

Áprilisi elõadónk Agócs Gergely népzenekutató,
népzenész lesz. A Fölszállott a páva zsüritagjaként rengete-
gen megismerhették derûs, de egyúttal hatalmas tudással
bíró személyiségét. Õ fog nálunk a hagyomány éltetõ ere-
jérõl beszélni, mesélni sok derûvel, felcsillantva az egyszerû
magyar emberek fantasztikus humorát. És igazi csemege
lesz, mikor jó pár hangszerét megszólaltatva átitatja lelkün-
ket életfánk éltetõ erejével! Biztos vagyok benne, hogy aki
eljön a Közösségi Házba, igazi élményben lesz része!

Közeledik a Ki mit tud? � gálánk ideje! Szeretettel
kérem civil közösségeinket, tekintsék szívügyüknek ezt a
hagyományossá vált, kellemes, derûs rendezvényt, és a
lehetõ módon kapcsolódjanak be! Ugyanígy buzdítom
tehetséges közép- és felsõfokú iskolákba járó diákjainkat,
�térjenek vissza� egy szereplés erejéig! Ne vegye senki
rossznéven, ha �célzottan� is megkeresek többeket ez ügy-
ben!

Áldott szép húsvétot kívánok minden kedves
olvasónak!

Gál Péter népmûvelõ
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Tourinform hírek
Szálláskatalógus 2013
Az új szálláskatalógus magyar, német, angol és lengyel
nyelvû verzióban hétfõtõl péntekig, 8-tól 15 óráig a
Tourinform irodában mindenki számára elérhetõ. 

Zamárdi Kártya, Erzsébet utalvány, SZÉP Kártya elfogadó
helyek

Minden évben frissítjük a Zamárdi kártya és a különféle
utalvány elfogadó helyek listáját. Kérem Önöket, hogy je-
lezzék az irodában, ha rendelkeznek a SZÉP kártya és az
Erzsébet utalvány, vagy bármilyen más szolgáltatás valame-
lyikével, hogy az érdeklõdõ vendégeknek továbbítani tud-
juk az erre vonatkozó információkat.

Turisztikai kiállítások

Február 28-tól március 3-ig rendezték meg idén a budapes-
ti Utazás kiállítást a Bringa Expoval, a Karaván Expoval és
a Vital Expoval egyidõben. 
Zamárdi már hagyományosan egy 9 m2-es sarokstandon,
önállóan jelent meg a nagyközönség elõtt. A standunkon
társkiállítóként a Balaton Sound képviselõi voltak jelen.
Szerencsés helyet kaptunk, az egyik �fõ közlekedési útvo-
nal� mellett, közvetlen szomszédságában a Balaton régió
impozáns szigetstandjának. 

Érdeklõdõkbõl idén sem volt hiány az Utazás kiállításon.
Nagyon népszerûek voltak a kiadványaink, a legkelendõbb
az elõzõ évekhez hasonlóan a szálláskatalógus, kb. 1200 db
magyar, és 30 -30 idegen nyelvû füzet fogyott. A tavalyi év
tapasztalata, miszerint a lengyel utazásszervezõk voltak a
legaktívabb kapcsolatfelvevõk, idén is igazolódott. Angolul
kommunikálnak, viszont, amint felajánlottuk a lengyel
nyelvû katalógust, felcsillant a szemük, és boldogan vitték.
Reméljük, és kívánjuk a szállásadóknak, hogy ez az öröm
szállóvendégeket is terem majd. 

A másik nagyon kedvelt kiadvány a rendezvény leporelló
volt. Az egész évi eseménytár olvasható rajta, ami nemcsak
a helyi lakosságnak, hanem minden utazást szervezõ-
nek/tervezõnek segítséget nyújthat, csábító lehet. A legke-
resettebb rendezvény a fiatalok körében a Balaton Sound
volt, amit idén július 11-14. között rendeznek meg. A másik
három olyan esemény Zamárdiban, amire már évek óta ter-
vezik, szervezik nagyon sokan a szabadságukat, az Utca-
fesztivál július 24-28., a Balatoni Játszadalom augusztus 8-
11. között és a gyermekprogramok � hétvégi animációs fog-
lalkozások. Nagyon sokan vittek volna csomagajánlatokat,
akciókat, kedvezményeket az ünnepekre és hosszú hétvé-
gékre, ám sajnos ezzel idén sem szolgálhattunk, felkérésre
sem kaptunk a szolgáltatóktól. 
Többen is megjegyezték, megdicsérték, hogy sok és színes
rendezvényekkel várjuk az ideérkezõket. Elérhetõ a ren-
dezvénynaptár az irodában, vagy az Események címszó
alatt a www.zamardi.hu honlap fõoldalán. 

A Hírmondó következõ számában már a debreceni és mis-
kolci kiállítások tapasztalatait is meg tudjuk osztani a ked-
ves Olvasókkal. 

Hirdetési, megjelenési lehetõségek

A Tourinform iroda az alábbi hirdetési, illetve megjelenési
lehetõségeket kínálja, melyre várja a vállalkozók, szolgálta-
tók jelentkezését:
- A színpadot fedõ ponyván, valamint az öltözõsátor falán
összesen 8+3 darab hirdetés elhelyezésére van lehetõség.
Ezek mérete egységesen 80*120 cm. A felületeket 2 évre le-
het bérelni. 1 hirdetés ára 25.000 Ft +ÁFA/2 év, amely a
gyártási költségeket is tartalmazza.
- Ingyenesen lehet felkerülni szálláshely, vállalkozás, szol-
gáltatás, szabadidõs ajánlatok adataival a www.zamardi.hu
honlapra. Mindössze egy adatlap kitöltésére van szükség a
Tourinform irodában, vagy igény esetén e-mail-ben is szíve-
sen kiküldjük.

A ponyvás hirdetéseket a jelentkezés sorrendjében tudjuk
elfogadni. Jelentkezési határidõ: 2013. május 10.

Testvérvárosi látogatás Lengyelországba

A soron következõ testvérvárosi látogatásunkat Lengyelor-
szágba, Ustrzyki Dolne-ba szervezzük 2013. szeptemberé-
ben. A többi testvérvárosi látogatáshoz hasonlóan ennél az
útnál is szükséges lesz, hogy meghatározzunk részvételi dí-
jat. Ez tartalmazni fogja az úti költség hozzájárulást, illetve
a szállásköltséget. Az útiköltség, lévén mindössze 680 km a
távolság közöttünk, valamivel kedvezõbb lesz, mint a né-
metországi útnál szokott lenni. Viszont: nyelvi hiányossá-
gok miatt szükségünk lesz több tolmácsra is (létszámtól
függõen), így elsõ alkalommal jobbnak érezzük, ha egy he-
lyen, panzióban vagy szállodában szállásoljuk el a csopor-
tot. Ha a késõbbiekben kialakulnak kapcsolatok, akkor bol-
dogan szervezzük családokhoz is a szállást. :)

Jelentkezni a Tourinform irodában lehet személyesen,
vagy a lenti elérhetõségek egyikén.

Pontos idõpontról, további részletekrõl késõbb, az ottani
polgármester úrral történt egyeztetések után tudunk majd
tájékoztatást adni.

Tourinform iroda nyitva tartása

Áprilisban hétfõtõl péntekig, 8-15 óráig állunk kedves Ügy-
feleink rendelkezésére. A turisztikai kiállításokon való
részvétel miatt lehetnek változások a nyitva tartásban. Er-
rõl az iroda ajtaján tájékoztatjuk Önöket. Megértésüket,
türelmüket köszönjük! 

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

Horváth Cecília
Gábor Krisztina
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SZABADIDÕS ÉS SZÓRAKOZÁSI LEHETÕSÉGEK
ZAMÁRDIBAN

BORKÓSTOLÓ
SZENT KRISTÓF RENDEZVÉNYKÖZPONT-
Pincészet-Borétterem-Pincegaléria
Elõzetes bejelentkezéssel. 8621 Zamárdi, Alsópincesor;
Tel.: +36 30 9365-092;
www.stkristof.com, info@stkristof.com,

ÍJÁSZAT
Elõzetes bejelentkezéssel. Szent Kristóf Rendezvényköz-
pont- Pincészet-Borétterem-Pincegaléria 8621 Zamárdi, Al-
sópincesor; Tel.: +36 30 9365-092;
www.stkristof.com,  info@stkristof.com 

ZIMEK PÁLINKA-LÁTVÁNYFÕZDE
Elõzetes bejelentkezéssel. Információ:
www.zimekpalinka.com, palinkainfo@gmail.com 
8621 Zamárdi, Endrédi út 061/24 hrsz.
Tel.: +36 84/545-034; +36 30 8223 717

PAINTBALL
Elõzetes bejelentkezéssel egész évben! Információ:
www.zamardipainball.hu, info@zamardipaintball.hu
8621 Zamárdi, Szent István út   Tel.:  +36 30  500-4170

PUSZTAGOLF
Elõzetes bejelentkezéssel; Információ:
www.bandi2000.hu, bandi2000@t-online.hu
Szántódpuszta Tel.: +36 30 956 7232

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
Bandi 2000 Bt 8621 Zamárdi-felsõ, Vécsey u.72., 
Tel: +36 84 345 463

VILÁGHÁBORÚK MÚZEUMA (magángyûjtemény) 
Kiállítás az I. és II. világháború relikviáiból.
8621 Zamárdi-felsõ, Siófoki u.30/a.,
Bejelentkezés: +36 30 425 8115

WELLNESS, BOWLING, FALLABDA, X-BOXOK
Hotel Wellamarin****, 8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.
Tel.: +36 84 545 800

Zamárdi Városi Tv reklámtarifái 2013. évre

Lakossági hirdetések:
Képújság:
1 hét/ 1 oldal 500 Ft
Magánszemélyek autó, lakás, ház, garázs, nyaraló, mûsza-
ki cikk és egyéb lakossági apróhirdetés kategóriájába so-
rolható tartalmú hirdetése.
Kereskedelmi hirdetések:
Képújság:
1 hét/ 1 oldal 1.500 Ft
1 hónap/ 1oldal 5.000 Ft
3 hónap/ 1 oldal 13.750 Ft
6 hónap/ 1 oldal 27.500 Ft
9 hónap/ 1 oldal 41.250 Ft
12 hónap/ 1oldal 50.000 Ft
A képujság oldalakhoz küldött kész oldalak elfogadott
méretei, formátumai:
800x600pixel fekvõ kép, JPG, BMP, PSD
Reklám klipek sugárzása a mûsorban:
/1 mûsor + 5 ismétlés/
30mp-ig 2.500 Ft
30-60mp 3.750 Ft
A kész klipek elfogadott formátumai, mérete: AVI,
MPEG, 720x576 25f/s
Fizikai hordozón: MiniDV, DV, DVCAM, HDV szalag,
DVD lemez.
Klipek készítése:
/Zamárdi helyszínen, az ár tartalmaz 1 sugárzást + az is-
métléseket/
15-60mp 15.000 Ft
Reklám riport: 5000,-Ft/perc
Információ: Döme Tamás
30/95-99-774, E-mail:dometamas@gmail.com

�BERKENYE� ALKOTÓKÖR MEGALAKULÁSA

2013. január 22-én megalakult a zamárdi BERKENYE al-
kotókör. A helyi alkotó emberek munkásságát bemutató,
azt felölelõ társaság a 2013-as év fájáról, a berkenyérõl
(Sorbus torminalis) nevezte el magát. Jelképük a berke-
nyefa.
Az alkotókör tizenegy fõvel 2013. március 1-jén tartotta
alakuló összejövetelét. A Berkenye Kör tagjainak alkotá-
sai, amint a honlapfejlesztés elkészül, megtalálhatók lesz-
nek Zamárdi város honlapján. Az alkotó kör rendelkezik
alapszabállyal, mely összefoglalja a mûködési követelmé-
nyeket.
Az alkotókör tagjainak célja: a Zamárdiban élõ és alkotó-
tevékenységben jeles személyek munkásságának egybe-
gyûjtése, rendezése, megjelentetés pl. elektronikus és a
lehetõségek szerint írott formában, az alkotások köz-
kinccsé tétele. A helyi értékek megõrzése, különös tekin-
tettel a Balaton és a táj szépségének megörökítésére.
A Berkenye körhöz, bármely mûvészeti ágban tevékeny-
kedõ személy csatlakozhat, aki Zamárdiban él és alkot.
Várjuk a jelentkezõket! berkenye2013@supraktv.hu

Szakáli Anna

KARITÁSZ HÍREK
�Amíg idõnk van, tegyünk jót mindenkivel...!�
/Pál apostol galatákhoz írt levelébõl/
Február 27 - én a Magyar Nemzeti Bankban beváltásra kerültek
azok az egy - és kétforintos érmék, valamint régi kétszáz forin-
tos papírpénzek, melyek a hívek jóvoltából gyûltek össze. Cso-
portunk kasszája 4735 forinttal lett gazdagabb.
Az országosan meghirdetett nagyböjti élelmiszergyûjtés plébá-
niánkon is március 3 - 10 - ig tartott. A különbözõ élelmiszerek-
bõl 120 kiló jött össze; ebbõl 19 rászoruló családnak és egyedül-
állónak készítettünk csomagot.Tájékoztatásul közreadjuk, mi-
bõl mennyi gyûlt össze:
- liszt 28 kiló
- cukor 26 kiló
- befõtt, lekvár 15 kiló
- száraztészta 12 kiló
- savanyúság 10 kiló
- étolaj 7 kiló
- konzerv 6 kiló
- rizs 6 kiló
- alma 3 kiló
- só 3 kiló
- ecet 1 kiló
- édesség, kávé, tea 2 kiló
- egyéb /fûszer, pudingpor/              1 kiló
Hálásan köszönjük - az élelmiszerbõl részesülõk nevében is - az
adományokat! Továbbra is várjuk a segíteni szándékozók és a
segítségre szorulók jelentkezését a 348 - 524 -es telefonszámon.
Számlaszámunk:50800221-10007606 Karitász csoport



Március 2-án Kaposváron rendezték a Zrínyi Ilona matema-
tikaverseny megyei eredményhirdetését. Az eredményekre
igazán büszkék lehetünk! Az 5. osztályosok között Papp
Zsombor a 7., a 6.osztályosoknál RETKI BOTOND 4.,
HORVÁTH BALÁZS 5., KABÁLY TAMÁS a 9. helyen vég-
zett, így csapatversenyben õk lettek a legjobbak a megyé-
ben!

3-án Budapesten rendezték a Mezõ Ferenc Szellemi Olimpia
országos döntõjét. A tanév elején 130 iskola nevezett a ver-
senybe, amely 10 héten át zajlott. Hétrõl hétre kellett meg-
oldani interneten keresztül a feladatokat, s a legjobb ered-
ményt elérõ 8 csapat jutott be az országos döntõbe. Hihe-
tetlenül izgalmas verseny végén a mieink nyakába ezüst-
érem került.         PAPP ZSOMBOR, GÁL PÉTER, RETKI
BOTOND, HORVÁTH BALÁZS a legfiatalabbak voltak, s
így teljesítményük még nagyszerûbb. Fiúk, büszkék va-
gyunk rátok!

6-án a 8. osztályos fiúk és lányok tablófényképezéshez csino-
sították magukat. 
Az alsósok ismét pompás élményekkel gazdagodtak a sió-
foki színházlátogatás során.

14-én tartottuk az 1848/1849-es forradalom megemlékezõ
ünnepségét. Idén is, mint minden évben az 5. osztályosok
szép mûsorát tekinthettük meg. Sokan vettünk részt a váro-
si ünnepségen is, de az idõjárás nem fogadott kegyeibe min-
ket, a fáklyás felvonuláson nem tudtunk részt venni.

21-én zajlott a �Kenguru� matematikaverseny, melyen 15 di-
ákunk törte kobakját. 

E napon rendezték Kaposváron a német nyelvi tanulmányi
verseny megyei döntõjét. A 8. osztályosok közül 10 tanuló ju-
tott be a megyei döntõre, Gál Kincsõ, Ficsor Szabina, Sza-
bó Eszter, Fehérvári Bence a mi iskolánkat képviselte. Az
eredményrõl késõbb értesülünk. 

20-án nyílt napot szerveztünk az alsó tagozatban. Sok szülõ
látogatott el az iskolánkba s tapasztalataink szerint ez jó ha-
tással volt a nebulókra- nagyon igyekeztek. 

22-én Bonyhádon került sorra a Lotz Szövegértési verseny
országos döntõje, melyen Somogy megye legjobbjaként
CSIKÓS MARCELL ÉS GÁL KINCSÕ szerepelt. CSI-
KÓS MARCELL 3., GÁL KINCSÕ 5. lett.

27-én a felsõ tagozatban várjuk nyílt napra a szülõket. 

A március 28-április 2. közötti rövid szünetben szusszanha-
tunk egy kicsit. 

Zamárdi Hírmondó 8.oldal 2013. április

ISKOLAI HÍREK

FELHÍVÁS
A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerülete fenntartásában mûködõ általános iskolákba történõ

beiratásra. 
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2013/2014. tanévre történõ általános iskolai beiratásokra az alábbi idõpontokban

kerül sor:
2013. április 8-9. (hétfõ, kedd)

8.00 órától 18.00 óráig.
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási

helye szerint illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beiratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beiratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt(mindkét adatot a
lakcímkártya tartalmazza) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítása esetén a Klebersberg Intézményfenntartó Központ

Siófoki Tankerületének igazgatója hivatott felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató

2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Település:
1. ZAMÁRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA

8621 Zamárdi Fõ u. 115.



Több tantárgyból is versengtek diákjaink, és jutottak be a
következõ fordulókba:

A Simonyi helyesírási verseny megyei fordulójára Csikós Mar-
cell, Gál Kincsõ, Hajdú Noémi (8.o.), Erdélyi Réka (7.o.),
Gál Péter, Valla Szonja (6.o.), Csehi Gréta, Horváth
Mirjam, Walter Dominika(5.o.) kapott meghívót.

A Bendegúz nyelvész verseny megyei döntõjén 8 tanulónk kép-
viseli iskolánkat, a fent felsoroltakon kívül Kovács Dalma
és Orosz Benedek/1.o./

A Mozaik tanulmányi verseny országos döntõjére 5 elõzetes
forduló alapján magyar nyelvbõl Csikós Marcell, Gál Péter,
német nyelvbõl Horváth Balázs, Valla Szonja, Lukács Réka,
Lukács Borbála és Wenke Max jutott be.

2013. április 9.oldal Zamárdi Hírmondó

ÓVODAI HÍREK

Szabó Lõrinc: Ha nagy, ha kicsi

Ha nagy, ha kicsi,
zörög a kocsi.
Ma árkon-bokron át futunk,
a világ végére visz utunk.
Ha nagy, ha kicsi - 
zörög a kocsi.

Tegnap, hogy az erdõt jártam,
a bokorban nyuszit láttam.
Láttam: jön-megy, fülel, bujkál,
körülsetteng, rám kukucskál
- s közben hajlik, így ni, így - 
súgni akar valamit?

A farsangi mulatozás után - ahol a gyerme-
kek ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben
táncoltak, játszottak � kiszebabák égetésé-
vel is a tél tudtára adtuk, mi már a
TAVASZT várjuk.
A felnõttek jótékonysági bálja is fergetege-
sen jól sikerült, a bevételbõl idén is kirán-
dulni mehetnek az ovisok. A gyerekek ne-
vében köszönettel tartozunk mindenkinek,
aki segítségével, felajánlásával, részvételé-
vel hozzájárult a sikerhez. És külön köszö-
net az SZM vezetõségnek a lebonyolítá-
sért.
Hétköznapjainkban egyre több idõt tu-
dunk sétára fordítani, mivel a napocska sû-
rûbben kacsingat felénk. A tavasz elsõ jele-
it kutattuk lelkesen, hóvirágot, bújó tuli-
pán, nárcisz- levelet, duzzadó rügyeket,
napsütésben szaladgáló katicát, bodobá-
csot, repkedõ, döngicsélõ pillangót, mé-
hecskét, darazsat.
NÕNAP alkalmából virágos ajándékkal
köszöntötték a kisfiúk a lányokat, néniket,
anyukákat. Az egyik csoport varrta, a má-
sik ragasztotta, a harmadik hajtogatta elõt-
te napokban a meglepetést.
A NEMZETI ÜNNEPRE készülve beszél-
gettünk a magyar zászlóról, kokárdáról,
szabadságharcról, huszárokról, csatákról, a
magyar himnuszról. Zászlót mindannyian
festettünk, amivel az óvodát díszítettük. A
fiúk lovacskát barkácsoltak, csákót hajto-
gattak; a lányok pártát festettek, ragasztot-
tak. Sajnos a városi ünnepségen nem vo-

nulhattak fel benne, de az oviban vígan
masíroztak a csatadalokra.
Patrik doktor bácsi a télen kiírt rajzverseny
eredményét kihirdette az ovisok között, ki-
osztotta a jutalmakat, s minden gyermeket
megkínált nyalókával, aki készült annak
idején egy alkotással.
Az iskolába menõk megnézhették az utol-
só színházi elõadást, ami most is nagy si-
kert aratott körükben. A lelkesedést látva
a kisebbek már alig várják, hogy nagy ovi-
sok legyenek.
Ebben a hónapban a VÍZ VILÁGNAPJÁ-
RÓL is megemlékeztünk. A NABE kéré-
sére papírhajót hajtogattunk, papírsár-
kányt ragasztottunk, és sokat beszélget-
tünk a víz fontosságáról. Reméljük, az idõ
megengedi, hogy a Balatonon közösen víz-
re is tegyük kis csónakjainkat.

Kedves Zamárdiak!
Örömmel újságoljuk, hogy óvodánk nyert
a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények
fejlesztése címû pályázaton. Ezzel régi ál-
munk válhat valóra: a gyermekek számára
biztosítani tudjuk idõjárástól függetlenül a
napi testmozgást, mivel a pályázat egyik ré-
szében tornaszoba kialakítására van lehe-
tõség, illetve egy csoportszoba bõvítésére,
mellyel óvodásainkat kényelmesen tudjuk
elhelyezni a csoportszobákban, megszün-
tetve ezzel a zsúfoltságot.
Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2013-
14-es tanévre a zamárdi óvodában az óvo-
dai beíratás 2013. május 6-10-ig (hétfõtõl
péntekig) de. 9.00-tõl 12.00-ig , szerdán du.
14.00-tõl 17.00-ig. Hétfõtõl szerdáig
NYÍLT NAPOKAT tartunk 9.00-tõl 12.00
óráig, melyre minden érdeklõdõ szülõt és
gyermeket szeretettel várunk.

Azon gyermekeket kell az óvodába beírat-
ni, akik 2014. május 31-ig a 3. életévüket
betöltik. 
Felhívjuk azon szülõk figyelmét, akiknek
gyermeke betöltötte, vagy 2014. május 31-
ig betölti az 5. életévét, számukra a Közne-
velési törvény elõírja a napi 4 órában az
óvodába járást.
A beíratáshoz szükséges iratok: szülõ sze-

mélyi igazolványa, gyermek anyakönyvi ki-
vonata, lakcímkártya, taj kártya.

Kérjük, aki teheti, adójának 1%-át ajánlja
fel a Zamárdi Óvodáért Alapítvány számá-
ra: 18783872-1-14. Felajánlásaikat a gyer-
mekek nevében elõre is köszönjük!

Barta Ilona
óvodavezetõ
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BARÁTI KÖR
Kevés Balaton környéki város büszkélked-
het azzal, hogy ilyen hírességek adják egy-
másnak a kilincset. Sõt egyre több neves
orgonamûvész szeretne koncertet adni
templomunk világhírûvé vált orgonáján.
Már most többen jelezték, hogy ha az idei

évben nem is fértek be a nagyon rövid nyári mûsorba, jövõ-
re szívesen jönnének.
Idén is minden koncertet stúdióminõségben rögzítünk, de
tervezünk videofelvételeket is, melyeket a mûvészek enge-
délyével a  YouTube-ra is feltennénk. 
Pálúr János koncertje elõtt szeretnénk kiadni a mûvész
improvizációs CD-jét, amelynek felvételei az eddigi kon-
certek improvizációs részeiben kerültek rögzítésre. Ez egy
egyedülálló válogatás lesz. A lemezt az orgonamûvésszel
közös kiadásban jelentetjük meg. 
A tervezett program:
·Június 22. Szabó Balázs
·Június 29. Deák László és a Liszt Ferenc kórus
·Július 6. Daniel Zaretzky - Szentpétervár
·Július 20. Karosi Bálint � Boston
·Július 27. Kováts Péter
·Augusztus 3. Fassang László és Rohmann Ditta 

(cselló)
·Augusztus 10. Ella István és Bodonyi Katalin (ének)
·Augusztus 17. Ruppert István
·Augusztus 24. Sárosi Dániel
·Augusztus 31. Pálúr János és Jeney Zoltán (fuvola)
A továbbiakban rendszeresen tájékoztatjuk Kedves Olva-
sóinkat a havi programokról, és bemutatjuk a fellépõ mû-
vészeket. A koncertekkel kapcsolatos aktuális híreket, a
pontos mûsortervet, az esetleges  változásokat, ill. egyéb
színes információkat a plébánia honlapján:
zamardi.plebania.hu olvashatják el.

Kósa Endre

KÖSZÖNJÜK A VÉRADÁST!

NABE HÍREK

A tavaszi, 2013. március 11-én tartott véradáson 66 donor
jelent meg. A 66 fõbõl - különbözõ okok miatt - 8 fõt kiszûrtek,
így 58 fõ 26,1 liter vért adott.
Nagy örömünkre 8 fõ új véradónk volt, akik elõször, ill.
Zamárdiban elõször vért adtak. Õk név szerint:
Bogdán Mária, Keul Márk, Bóka Katalin, Halászné Hegyi
Henriett, Szabó-Rinyu Orsolya, Kovács-Vági Krisztina, Kollár
László, Kántor Attila.

Minden véradónak nagyon szépen köszönöm önzetlen segítségét,
õk szó szerint életet mentettek!

Szeretettel várjuk õket az októberi véradáson, melyet közzéteszünk
a Zamárdi Hírmondóban, Képújságban és a város területén kihe-
lyezett plakátokon.

A finom vérpótló vörösbort Friesz Gyula bácsi és Friesz
Sándor biztosította. Köszönjük nekik. Köszönöm továbbá a
napközis lányoknak a finom teát, melyet minden alkalommal
megfõznek a véradóknak.

Frieszné Ági
A tavaszi, véradók részére szervezett kirándulás ideje: 2013.
április 27. /szombat/, tervezett útvonala: Zirc-Gyõr-Kittsee
Csokoládégyár. Még 6-8 fõ jelentkezését várom,
2013. április 5-éig bezárólag a 349-362 telefonszámon.

A 2013. 03. 04-i NABE gyûlésen  a Víz napi Balcsi-party le-
bonyolításának részleteit beszéltük meg. A március 24-re
tervezett rendezvényt a kedvezõtlen idõjárás miatt el kel-
lett halasztanunk. A Víz-napi Balcsi-party április 7-én kerül
megrendezésre, melyre mindenkit szeretettel várunk!
Gyûlésünkön napirendre került a már hagyománnyá vált
NABE kirándulás is. 
Az egy napos kirándulás idõpontja: 2013. május 12. vasár-
nap
Tervezett program/ Délelõtt: Poroszló Ökocentrum
Európa legnagyobb édesvízi akváriuma. Az 1 millió liter
össztérfogatú akváriumrendszer mini ökoszisztémát rejt:
halak, kétéltûek és a Tisza-tavat lakó állatok életébe nyer-
hetünk bepillantást, miközben olyan élményben lehet ré-
szünk, mintha a tó mélyén sétálnánk.
Az Ökocentrum pinceszintjén kialakított akvárium több
mint 40-féle hazai hal mellett, közel 15 kétéltû- és hüllõfajt
mutat be. Ismeretterjesztõ, oktató és nevelõ szerepe ki-
emelkedõ.
Délután: Gyöngyös-Mátrafüred-Kékestetõ
Az útiköltség tagoknak, valamint a tagok általános iskolás
korú közvetlen hozzátartozójának 6000 Ft+ belépõk, tag-
sággal nem rendelkezõknek 6500 Ft + belépõk.
A részvételi díjat legkésõbb 2013. május 1-jéig a kell befi-
zetni. (Részletfizetés lehetséges)
Jelentkezni lehet: Kajdiné Icánál, Hirsch Juditnál vagy
Tóthné Ildinél telefonon vagy e-mailben. 
Mindenkit szeretettel várunk!
A gyûlést az Utazás a Balaton körül címû ismeretterjesztõ
film 1. részének vetítésével zártuk.
Az �Utazás a Balaton körül� filmsorozat a Duna Televízió-
ban nagy sikerrel vetített �Balatoni utazás� címû, a Balaton
történetét bemutató ismeretterjesztõ filmsorozat kibõvített
változata. A sorozat kerettörténetének alapja Eötvös Ká-
roly - Utazás a Balaton körül címû könyve, melyet most ad-
tak ki újra. A film alkotói 20 részben mesélik el a Balaton
történetét a római kortól egészen a rendszerváltásig.
Az 1. részben a Balaton történetét tekinthettük meg a ró-
mai kortól a honfoglalásig.
Kérjük támogasd a Nõk a Balatonért Egyesületet adód 1 %-val.
Adószámunk:18918548-1-19

TKT

A NABE és az Egészségõr Egyesület
elõadásra hívja tagjait.

Téma: Mit tegyünk, hogy ne váljunk bûncselekmény áldo-
zatává? Kitõl milyen segítségre számíthat a bajba jutott?
Meghívott elõadók a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület
képviselõi
Az elõadás helye: a Közösségi Ház
Ideje: április 8. / hétfõ /  18 óra.
A rendezvényre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Doktor Vértes László
fõorvos, egyetemi oktató a Somogy Megyei
Honismereti Egyesület tagja, zeneterapeuta

�Zenével a Balaton körül�
címmel zeneterápiás foglalkozást tart.

Helyszín: Közösségi Ház
Idõpont: 2013. április 18. 17,30

Belépés ingyenes.
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RAJZVERSENY

Kirándulás:
Pannonhalma � Csesznek � Zirc

Indulás: április 27-én, szombaton 6.30-kor a vasútállomás
mögötti parkolóból. A részvételi díj / tagoknak 4 500 Ft ,
nem tagoknak 5 000Ft / az autóbusz és a belépõk költsé-
gét tartalmazza. Csak az elõleget  - 3 000 Ft � befizetõk
részvételével számolunk.

Kedvezõ fogadtatásra talált a zamárdi gyermekek körében az
�Egészséges élet, család, környezet� címmel meghirdetett rajz-
verseny. Az óvodások és iskolások fantáziáját alaposan megmoz-
gatta ez a téma, melynek gyümölcse az a sok színes grafika, rajz
lett, amelyek mindegyikét kiállították és bemutatták az I. sz.
Háziorvosi rendelõ betegvárójában. A pályázatot meghirdetõ
háziorvos � dr.Cseh Iván Patrik és lelkes, kis csapata � még arról
is gondoskodott, hogy a látogatók szavazataikkal is alakíthassák a
verseny végeredményét.
Gyõztesek: Óvoda: I. Horváth Izabella II. Makláry Nóra
III. Németh Jana

Iskola: I. Balogh Veronika II. Balogh Viktória III. Gál Péter
A legjobbak különdíjat kaptak, ám ígéretéhez híven minden
pályázót megjutalmazott a verseny meghirdetõje. Gratulálunk!
Köszönet a rajzverseny valamennyi támogatójának és a díjakat
felajánló  cégeknek,   intézményeknek: Balatoni  Bob  KFT,
Hotel Azúr, Galerius fürdõ, Hotel Wellamarin.
A lelkes részvétel és a támogatói aktivitás azt bizonyítja, hogy az
elindított ötlet kedvezõ fogadtatásra talált mindkét oldalról. Ezért
szeretné a pályázat meghirdetõje és szervezõje, hogy ez a továb-
biakban hagyomány lenne, kiegészülve újabb ötletekkel, amelyek
az egészséges életmód népszerûsítését szolgálják!

Petõfi SE Rock and roll szakosztály hírei
2013 január hónapban elkezdõdött a versenyszezon. Az idei évi
célkitûzésünk a magyar bajnokság. Nagy kihívást jelent ez a gye-
rekeknek, mert területi versenyzõink: Boti Eszter, Csonka Regi-
na, Fonyódi Fruzsina, Ficsor Nóri, Walter Dominika feljebb ke-
rültek korcsoportilag: childrenbõl junioros versenyzõkké váltak.
De már a februári móri területi pontszerzõ versenyen jól vették
az akadályokat ugyanis a 19 ellenfél ellenére a 9. helyet sikerült
megszerezniük. Számos eddig legyõzhetetlennek tûnõ csapatot
tudhattak maguk mögött pl: Siófok,Veszprém. Természetesen a
lányok edzõje, Ficsor Szandi módszeresen többet követel a lá-
nyoktól az edzéseken, aminek meg is van az eredménye, és remél-
hetõleg az elkövetkezendõ versenyeken is jól jön a sok pluszmun-
ka. A második csapatunkról sem feledkezhetünk meg ugyanis a
kis óvodásaink elsõ osztályosok lettek, és így õk is feljebb kerül-
tek a ranglétrán, és children versenyzõk lettek. Az elsõ megmé-
rettetésükön Veszprémben rögtön aranyéremmel térhettek haza.
A csapat tagjai: Friesz Flóra, Friesz Dorka, Ficsor Zsófi, Balogh
Hanna, Püspöki Petra, Gamauf Luca, Sipos Nadin, Major Noémi.
Természetesen nekik is nagyobb kihívásokkal kell szembenézni-
ük, de edzõjük, Szandi és az õ munkáját segítõ Ficsor Szabina ne-
kik is erõsebbé tették az edzéseket, hogy bírják az iramot és ered-
ményesek legyenek a versenyszezon végéig , illetve mivel õk az
utánpótlás csapat, tökéletesen felkészüljenek a területi pontszer-
zõ versenyekre.
De a balatonendrédi kezdõcsapatunkat is meg kell említenünk,
ugyanis az elsõ megmérettetésükön Veszprémben a dobogó leg-
felsõ fokára állhattak. A csapat tagjai: Szakály Dominika, Kiss
Noémi, Kovács Laura, Vidák Zsófia. Nagyon büszkék vagyunk a
gyerekekre, mert sok munka és kitartás kell ezekhez az eredmé-
nyekhez. Természetesen az edzõk munkája sem maradhat köszö-
net nélkül. Illetve köszönet a szülõk áldozatvállalásaiért és kitar-
tásaikért. 
További eredményekben gazdag versenyzést kívánunk a csapatok-
nak.

Petõfi SE (rocki szakosztály)

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését.

06-20/9615-834
mvarnagy@freemail.hu

Egészségõr Egyesület

MEGHÍVÓ CSAK FÉRFIAKNAK!

Idõpont: április 26. / péntek / 16 óra
Helyszín: 1. sz. háziorvosi rendelõ Zamárdi Honvéd út 4.

Meghívott vendégek:  DR PERJÉS GÁBOR urológus
DR. CSEH IVÁN PATRIK háziorvos

Téma: FÉRFI EGÉSZSÉG, FÉRFI BETEGSÉG
Elõadás után prosztataszûrés

HÍREINK:
Április 26-án /pénteken / DR. PUPP ANTÓNIA bõrgyógyász

vizsgál a 2. sz. orvosi rendelõben. 15 fõ szûrésére lesz lehetõség,
akiket a jelentkezés sorrendjében választunk ki az egyesületi

tagok közül .Jelentkezni lehet Takácsné Horváth Szilvinél
06 / 30 / 8509911
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Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. út. 16.
petrusviz@gmail.com

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap 14 órakor,

a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára

Csütörtök: 19.00 óra
Plébániatemplom

Szombat: 19.00 óra
Plébániatemplom

Vasárnap: 8.30 óra
Plébániatemplom

10 óra Balatonendréd
11.30 óra Kápolna

MISEREND

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

Nyomdai munkák: QuickPress nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Következõ lapzárta: 2013. április 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

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

Önkormányzati beszámoló

Sajtóközlemény

Új Széchenyi Terv

Köszönetnyilvánítás

Szabó Gábor kitüntetése

Magyar Ház

Napközis tábor

Közösségi  Ház

hírei, programjai

Tourinform hírek

Óvodai hírek

Iskolai hírek

Helytörténet

NABE hírek

Bevezetés a vitorlázásba

Egészségõr Egyesület

Hirdetések

Víznapi Balcsi-parti

Balaton Sound
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2013. évi Balaton Sound fesztiválra 300 db
kedvezményes bérletet (20.000,- Ft/db) biztosítanak a szervezõk a település részé-
re.A bérleteket Szabó Jánosné Erikánál a 349-409-es telefonszámon lehet igé-
nyelni 2013. május 21-24 között. Az elõzõ évekhez hasonlóan családonként 2 bér-
let igényelhetõ csak zamárdi állandó lakosok részére, lakcímkártya bemutatásá-
val. 

Csákovics Gyula polgármester
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Csákovics Gyula polgármester elmondta,
hogy az óvoda bõvítésére beadott pályáza-
tunk nyert, mely 100 %-os támogatottság
mellett 103.756.640,- Ft összeget jelent a
város részére.

1. Petõfi Sportegyesület pályázattal kap-
csolatos kérelme

A kt. megtárgyalta a Petõfi Sportegyesület
pályázatával kapcsolatban Joó Gábor szak-
osztályvezetõ kérelmét. A képviselõ-testü-
let a 2013. évi költségvetésében 1.000.000,-
Ft pályázat benyújtására tervezett önrész-
ként történõ felhasználásához, illetve át-
csoportosításához az MLSZ által kiírt
�Sporttelep felújítási program keretében
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújításához�
elnevezésû pályázatra hozzájárul.

2. Beszámoló a GAMESZ 2013. évi ide-
genforgalmi szezonra való felkészü-
lésrõl

A kt. elfogadta a GAMESZ 2013. évi ide-
genforgalmi szezonra történõ felkészülé-
sérõl szóló beszámolóját.
A képviselõ-testület kéri a hivatalt, hogy az
áprilisi Pénzügyi és Városfejlesztési Bizott-
ság ülésére hívja meg a SEFAG szántódi
igazgatóját, és a vaskereszthez vezetõ turis-
ta útvonallal kapcsolatban egyeztessenek a
további tervekrõl.
A képviselõ-testület engedélyezi továbbá a
GAMESZ részére, hogy a Zöldfa utcai ját-
szótérre csúszda építésére 188.000,- Ft-ot
átcsoportosítson saját költségvetésén be-
lül.

3. Fizetõparkolás bevezetése a város
egyes területein

A képviselõ-testület felkéri dr. Dudás Ani-
ta jegyzõt, és Margó György ZBK-elnököt,
hogy a településen a fizetõparkolás beve-
zetésével kapcsolatban elõzetesen tájéko-
zódjon a városhoz hasonló nagyságú olyan
településeken, ahol már bevezetésre került
a parkolásért történõ díj- beszedés. A be-
érkezett információkat követõen dönt a
képviselõ-testület arról, hogy 2014. évtõl
bevezeti-e a fizetõparkolást, ha igen mi-
lyen módon.

4. Wellamarin, Sirály Hotel és Helka
panzió melletti parkolók ügye

A kt. úgy határoz, hogy az idei nyári sze-
zonban a Kiss Ernõ utcában kerüljön ki-
alakításra (Puller büfé környékén) egy par-
kolás céljára alkalmas terület azzal, hogy
amennyiben önkormányzati rendezvény
miatt a területre szükség van, akkor az ide-
iglenes parkolót meg kell szüntetni arra az
idõre. A parkoló kialakítását a GAMESZ
végezze el úgy, hogy a területen lévõ fák
között a parkolás ne legyen lehetséges.
A képviselõ-testület úgy határoz, hogy a
Helka és Sirály Hotel elõtti parkolókat

meg kell nyitni.

5. Újszülöttek támogatásáról szóló ren-
delet módosítása

Zamárdi város önkormányzatának képvi-
selõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal
megalkotta 8/2013. (III.19.) számú rende-
letét az újszülöttek támogatásáról szóló
29/2001. (XI.30.) számú rendelet módosí-
tásáról. 
(Minden újszülött szülei 60000,-Ft támo-
gatást kapnak).
Mivel a rendelet kihirdetése napján lép ha-
tályba, 2013. január 1. napjáig visszamenõ-
leg az érintett családoknak polgármesteri
keretbõl a polgármester úr kiegészíti a már
megkapott 55.000,- Ft-os támogatást
60.000,- Ft-ra.

6. Iskolai napközis konyha GAMESZ
szervezethez csatolása

A kt. úgy határoz, hogy a korábban  iskolai
konyhát, annak dolgozóit, valamint az is-
kolától átvett technikai dolgozókat 2013.
május 1-tõl, Zamárdi Önkormányzat
GAMESZ nevû intézményéhez csatolja. 

7. GAMESZ beadványának megtárgya-
lása (társulási tagság felmondása)

A kt. megtárgyalta a GAMESZ  Munka-,
Tûzvédelmi és Adótanácsadói Társulattal
kapcsolatos tagság megszüntetésére irá-
nyuló kérelmét és azt jóváhagyja azzal,
hogy a felmondást a társulási megállapo-
dásban foglaltak alapján kell végrehajtani.
A képviselõ-testület továbbá felkéri a jegy-
zõt, hogy az önkormányzat többi intézmé-
nyére vonatkozóan is kezdeményezze a
társulási megállapodás felmondását.

8. Balaton Sound szervezõinek kérelme
A  képviselõ-testület megtárgyalta a Bala-
ton Sound képviselõinek kérelmét, és az
alábbi határozatot hozza:

A fõbejárat (Zöldfa utca) � aszfaltozott út
keleti oldalán 3 méter szélességben a mur-
vás rész térburkolattal történõ ellátását en-
gedélyezi (javasolt  a térkõ burkolat, mert
azt bármikor el lehet távolítani).

Zöldfa utcai vizesblokktól nyugatra az
árok lecsövezése, befedése megtörtént,
ugyanezen megoldást a képviselõ-testület
engedélyezi a Zöldfa utcai parkoló és vi-
zesblokk között, kb. 16-17 méter szélesség-
ben. Ezt a KT úgy engedélyezi, hogy lomb
felfogó rácsot kell beépíteni, a takarítható-
ság végett (ez új lefedés).
A Zöldfa utcában  a Margó Ede sétányra
merõleges ároknak, a Kiss Ernõ utca felé
déli irányba 10-10 méterrel a hidak
kiszélesítesítését a képviselõ-testület jóvá-
hagyja (ez már meglévõ lefedés).
A Harcsa utcai, logisztikai központnak

használt területen a szennyvíz-elvezetés
megoldásával a képviselõ-testület egyetért
úgy, hogy ideiglenes jelleggel a Harcsa ut-
cánál lévõ önkormányzati szennyvíz csa-
torna rákötést végrehajtsák, a bérlet idõ-
tartama alatt a fesztivál idején erre rákös-
senek. A tervezést, egyeztetéseket, költsé-
geket a Balaton Sound szervezõi vállalják.
Elvi akadályát a fenti megoldásnak a kép-
viselõ-testület nem látja, a hivatal hatósági
osztályával elõzetesen egyeztetni szüksé-
ges! A használati idõn kívül fedlappal el-
látva, a közlekedést nem akadályozva kell
megoldani a lezárást. 

9. Zamárdi, Kossuth köz fakivágás
A  kt.fa kivágásával a Nagy-Wood Kft-t bíz-
za meg bruttó 88.900,- Ft vállalási árért a
2013. évi általános tartalék terhére úgy, a
vállalkozó a kivágott fát elszállítja, és a
helyszínen összetakarít. 

10. I love Balaton 2x átúszással kapcso-
latos szerzõdés-tervezet megtárgyalá
sa

A kt. a  szerzõdés-tervezetet elfogadja az
�I love Balaton 2x átúszás� nonprofit elne-
vezésû rendezvénnyel kapcsolatban, az
alábbi kiegészítésekkel:

� az áramvétel fogyasztáshoz kö-
tött,

� a Zöldfa utcai vizesblokk haszná-
latát a szerzõdésben a rendez-
vény idejére rögzíteni kell,

� a parkolással kapcsolatos feltéte-
leket ki kell dolgozni,

� a szemétgyûjtésre, elszállításra a
szervezõk kössenek külön megál-
lapodást e szerzõdés részeként a
GAMESZ-szal,

� kontakt személyt nevezzenek
meg a rendezõk részérõl,

� hatósági engedélyek, és a rendez-
vénytartási engedély beszerzése a
rendezõket terheli, 

� terület nyitása, zárása kerüljön
rögzítésre.

11. Tálos Ágota zamárdi lakos támogatá-
si kérelme

A kt. a Tálos Ágota által megszervezendõ
mûvészeti rendezvényét az önkormányzat
350.000,- Ft-tal támogatja. 

12. Mauro Tenebruso közterület-haszná-
lati ügye, vizesblokk létesítésének
kérdése

A kt. jóváhagyja, hogy a Mauro Tenebruso
által tervezett létesítmény  a kõkockás lejá-
ró sétánytól Siófok felé, a MÁV üdülõ felé
helyezkedjen el.
A vizesblokk helye az öltözõ és a lejáró út
melletti nagy fa között kerüljön meghatá-
rozásra. A vizesblokk kérdésében a vállal-

Beszámoló
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. március 18-i ülésérõl
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Köszönetnyilvánítás

A március 25-én bekövetkezett rendkí-
vüli idõjárás miatt este 8 órakor a kataszt-
rófavédelem utasítására kényszerparko-
lók kialakítását kezdte meg Szabó Gábor
és Erdõs Lajos közbiztonsági referensek
irányítása mellett néhány zamárdi önkén-
tes. 
Külön köszönet Ficsor Lászlónak, aki sa-
ját telephelyét bocsátotta rendelkezésre.
Továbbá Boksán Imrének, Kelemen
Ádámnak, Nagy Attilának és Valla Nor-
bertnek, akik munkagépekkel vettek részt
a hó eltakarításában, illetve a kisebb mû-
szaki mentésekben segítettek.
Köszönet illeti a Zamárdi Polgárõr Egye-
sület tagjait: Arnold Ferencet, Keul Már-
kot, Kokas Istvánt és Papp Richárdot,
akik az éjszakába nyúlóan, illetve reggelig
segítették a telephelyek õrzését és a for-
galom irányítását.
Mindannyiuknak köszönöm az önzetlen
segítségnyújtást.

***
Március 31-én, húsvétvasárnap a víz-
ügyi szakemberekkel és a katasztrófavé-
delemmel közösen Zamárdi felsõn a Fo-
lyó utcai torkolatnál kármegelõzést vé-
geztünk. Köszönetemet fejezem ki a
zamárdi önkénteseknek, polgárõröknek
az önzetlen segítségért, név szerint Kokas
Istvánnak, Csiki Józsefnek, Papp Ri-
chárdnak, Sólyom Jánosnak, Pekkel Ist-
vánnak.
Külön köszönet illeti meg Ficsor László
vállalkozót, aki térítésmentesen biztosí-

tott 6 m3 homokot.
Köszönöm a munkálatok koordinálásá-
ban részt vevõ munkatársaimnak, Kétsze-
ri Balázsnak és Erdõs Lajosnak a segítsé-
gét.

Csákovics Gyula polgármester

kozóval további egyeztetések szükségesek.
A terveket a hatályos építésügyi elõírások-
nak megfelelõen a fõépítésszel egyeztetve
javasolják elfogadni. A kt. a területen kok-
télbár létesítését támogatja, egyéb vendég-
látóegység üzemeltetését nem.

13. Németh Erzsébet és társai zamárdi
lakosok kérelme

A kt.  megtárgyalta, és felkéri a hivatalt,
hogy keresse meg a beadvánnyal a
Zamárdi, Petõfi utcai társasházhoz tartozó
abc üzlet tulajdonosát az aggregátor zajha-
tásának csökkentésére, illetve a T-Mobile-t
a hozzájuk tartozó berendezés problémá-
jának megoldására. 
Az önkormányzat zajszint csökkentõ fal

vagy egyéb eszköz elhelyezésérõl korábban
és jelen ülésén sem döntött. 
14. Csákovics Lajos zamárdi lakos kérel-

me
A kt. Csákovics Lajos zamárdi lakos által
szezon utáni idõszakban szervezendõ Ver-
di-dalestet támogatni kívánja maximum
300.000,- Ft-tal azzal, hogy az összeg fede-
zete a belépõjegyekbõl befolyó összegek,
illetve a Zamárdi- könyv megtakarításából
származó összeg legyen lehetõség szerint.
15. Utcanév táblák pótlása

A kt. a GAMESZ költségvetését megis-
merve  (250.000,- Ft) kiegészíti a 100 db
zománcos utcanév tábla megrendelésének
költségeit 150.000,- Ft-tal, az általános tar-

talék terhére. A helyszíni bejáráson emlí-
tett helyekre a táblákat ki kell tenni, me-
lyet a GAMESZ a közterület-felügyelõk-
kel egyeztesse. 
16. �A� blokk elõtt térfigyelõ kamera el-

helyezése
A kt. engedélyezi, hogy az �A� blokk tulaj-
donosai által saját költségen vásárolt térfi-
gyelõ kamera felszerelésre kerüljön a terü-
let elõtti, külön felállított oszlopra.

17. Bácskai utcai vizesblokk konténer
A kt. a Bácskai utcai vizesblokk (konténer)
helyét a kikötõmesteri konténer mellé kí-
vánja kijelölni, a hivatallal történt elõzetes
egyeztetést követõen.

Matyikó Zsuzsa
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Március 1-jén  a Polgári  Védelem Világnapja alkalmából
dr. Horváth Jenõ tû. ezredes, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója a katasztrófák elleni védekezésre való felké-
szülési, védekezési és helyreállítási szakmai feladatok során végzett te-
vékenységéért elismerõ oklevelet adományozott Szabó Gábornak,
városunk közbiztonsági referensének.

Magyar Ház

Székelyvéckén, (testvértelepülésünkön) a Magyar Ház 2007. júni-

us 15-e óta várja a vendégeket. 

Kérünk minden zamárdi lakost és nyaralótulajdonost, hogy

ajánlja jó szívvel ismerõseinek, barátainak, hiszen a környéken

elérhetõ közelségben találhatók Erdély csodálatos látnivalói

(Marosvásárhely, Parajd, Szováta).

A Magyar Ház három szobával, nappalival, jól felszerelt konyhá-

val, két fürdõszobával várja kedves vendégeit egész évben. (janu-

ár 1-december 31).

A három szobában és a nappaliban összesen 8+1 személy fér el

kényelmesen, tehát nagyobb baráti társaság vagy két család részé-

re is ideális.

Árak:

Felnõtteknek: 2.000 Ft/fõ/éj

Gyermekeknek (6-16 éves korig):

1.200 Ft/fõ/éj 6 év alatt ingyenes. Zamárdiban lakóknak vagy az

üdülõingatlannal rendelkezõknek kedvezményes az igénybevétel.

Felnõtteknek: 1.500 Ft/fõ/éj

Gyermekeknek (6-16 éves korig): 1.000 Ft/fõ/éj

Napközis tábor

Felhívás

A Nagyváradi u. 92. szám alatti
táborhelyünkön szeretettel vá-
runk a nyári szünet minden
napján, 07:30-18:00 óra között. Fantasztikus programokkal
készülünk!
A napközis tábor díja: 
4000,- Ft/fõ/nap, mely tartalmazza a reggelit, ebédet, uzson-
nát, szakmai foglalkozások, eszközök, kézmûves alap-
anyagok és a belépõdíjak költségét is.
A táborokat július 1-jétõl augusztus 25-ig szervezzük. A té-
mákat egy-egy hét alatt dolgozzuk fel. 
A tervezett program: 

2013. július 1-7-e között: Kalóz hét. 
2013. július 8-14-e között: Dzsungel könyve hét 
2013. július 15-21-e között: Reneszánsz hét 
2013. július 22-28-a között: Kézmûves hét 
2013. július 29� augusztus 4-e között: Indián hét 
2013.augusztus 5-11-e között: vetélkedõk és játékok hete 
2013. augusztus 12-18-a között: hagyományõrzõ hét 
2013. augusztus 19-25-e között: angol nyelvû játékhét 

Jelentkezéseket legalább 2 héttel a turnusok elõtt várjuk. 
További információk: 
Zamárdi Gyermek és Ifjúsági Tábor facebook oldalán, a
20/479-8968-as telefonszámon,valamint az
iroda@pmgyia.hu e-mail címen.

Polgári áldozataink emlékmûvének avatása!

Kedves Zamárdiak!

Május 26-án, a Hõsök vasárnapján a második világhábo-
rú zamárdi polgári áldozatainak emlékmûvét fogjuk fel-
avatni a Hõsök kápolnája mellett. Friesz Kázmér ny. igaz-
gató úr kutatása alapján tudjuk, a város régi nemzetsége-
inek jó része érintett ezen halottakat illetõen. Az új em-
lékmû hirdetni fogja az utókornak, hogy nem felejtjük el
félbetört életû eleinket, és e kõbe vésett mementó taníta-
ni fogja gyermekeinket valamint késõbbi utódainkat arra
is, hogy a háború mindig az Istennek hátat fordító embe-
ri szellem legaljasabb és gyászos velejárója. És még vala-
mit hangsúlyoznunk kell: ez az emlékmû az Auschwitzba
elhurcolt zamárdiaknak is emléket állít, és így tisztesség-
gel rendezünk egy olyan adósságot, amely bár nem ele-
inknek köszönhetõ, hanem a háború vezérlõinek, de vá-
rosunkra vonatkozóan mégis mi, kései utódok lehetünk
egy a néplélekben égõ seb végleges begyógyítói. 

Az emlékmû egy szép hegyi kõre rögzített emléktábla
lesz. Közadakozásból készül el. Három család már fel-
ajánlott e célra összesen 30 ezer Ft-ot. További pénzfel-
ajánlásokat várunk, és ezeket meg lehet tenni a Zamárdi
Önkormányzat 11743040-15397012 számú számlaszámra
(a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: �lakossági hoz-
zájárulás emléktáblához�).

Biztos vagyok benne, ismerve a város lakóit, hogy a pol-
gári áldozatok emlékmûve teljesen közadakozásból fog
létre jönni!

Gál Péter önk. képviselõ
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MÁJUS
alkalmi programok:

2-a: termékbemutató
3-a: ágynemûvásár
8-a: Szilvi használtruha-vásár
10-e: Színházi járat Veszprémbe � Heltai Jenõ:

A tündérlaki lányok (komédia)
16-a: vásár
19-e, 16:00-: Pünkösdi vigasság a Jegenye téren
Benne: - Kenderkóc népi játékpark + kukoricás játszó � 
Hujákolók Perpatvar címû gólyalábas, óriásbábos elõadása �
Hegyaljai Sándor bûvész � Fourtissimo kvartett koncertje � 
Rianás együttes élõzenés karaokival.
21-e 13.00: pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülése
23-a: ruhavásár
25-e: Szezonnyitó és fõzõverseny a tóparti rendezvénytéren
Benne: - hétpróbás betyárverseny � Világszám! Bábelõadás 
gyerekeknek � Vásári gólyalábas komédia � játékpark � 
ABBA Sisters � Hawai zenekar � Babodi László harmonikás
� és reményeink szerint egy olimpiai bajnok
27-e 15.00 óra: képviselõ-testületi ülés
28-a: vásár

Június 4-e, 18:00: Trianoni megemlékezés a
Magyar fájdalom szobornál

Rendszeres programok:
polgári asztaltársaság: szerda, 18:00-20:00 (kéthetente)
Nyugdíjas Klub: szerda, 14:00-16:00 
zumba: csütörtök 16:00-18:00, szombat 18:00-19:00
felnõtt tánckör: vasárnap, 16:00-18:00
NABE-csoport: havonta egy alkalommal, rendszerint a 
hónap 1. hétfõjén
Egészségõr Egyesület: havonta egy alkalommal, rend-
szerint a hónap utolsó hétfõjén.

Agócs Gergely hangszerbemutatóval fûszerezett elõadására
újfent megtelt a Közösségi Ház. Továbbfolytatódott az idei
magas fokú érdeklõdés. Ilyenkor boldog a rendezvényszerve-
zõ! Humor és nagy tárgyi tudás jelent meg Gergely révén, kö-
szönjük neki és visszavárjuk õt jövõre is! 
És köszönjük a �messze földrõl� érkezetteknek is, így az ádán-
diaknak, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Jólesõ ér-
zés tapasztalni, hogy magas színvonalú elõadásnál 30-40 km tá-
volság sem számít!

Április 20-i honismereti túránk a párhuzamosan futó
több más program miatt csak Zamárdi határában zajlott. A ha-
lastavak feletti dombig mentünk ki. Bõrpirosító meleg idõ volt,
tündököltek a héricsek, õzek vágtattak a mezõkön, remek han-
gulatú, lélekgyógyító kikapcsolódást jelentett kicsiknek-na-
gyoknak e kiruccanás. Itt jegyzem meg, hogy mivel ebben a fél-
évben csak egy teremmel gazdálkodik Zamárdi a felújítás mi-
atti hivatali átköltöztetés okán, mégis mind a hivatalos, mind a
civil szféra szervezõi, közösségei nagyszerûen vizsgáztak eddig
megértésbõl: türelmesen és készségesen alkalmazkodott min-
denki egymáshoz, így tényleg simán ment az egyeztetés bár-
mely programra vonatkozóan! Voltak persze nehéz helyzetek,
például a színpad is különteremmé kellett, hogy váljon né-
hányszor, de a megértés mindig segített! És ez a féléves �gya-
korlat� majd jól jön késõbb, a kényelmesebb helyzetekben is!

A pünkösdi Jegenye téri vigasság és a május 25-i Sze-
zonnyitó és fõzõverseny programjai fentebb olvashatók! A mai
élet sebes tempójú, ezért elõfordulhat, hogy e rendezvények
néhány eleme változhat addig. 

Gál Péter népmûvelõ

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Tourinform Hírek

FELKÉRÉS FOTÓZÁSRA

Kedves Zamárdiak, kedves Mindenki!
VÉGRE ITT A TAVASZ!

Zöldell a természet, nyílnak a kerti és vadon élõ virágok, megint
van víz a Balatonban, megújul, átépül Zamárdi, és gyönyörûen,
hétágra süt a nap! Legalábbis pillanatnyilag, és nagyon reméljük,
hogy most már a hosszú tél után így is marad jó sokáig!!! :)

A fotózás témája: �Vidám, napsütéses, mosolygós Zamárdi�

Kérünk minden vállalkozó kedvû profi- és hobbifotóst, hogy szor-
galmasan kattintgasson, és ha szeretnék a város honlapján, vala-
mint turisztikai kiadványaiban (pl. a szálláskatalógus címlapján)
viszontlátni Zamárdira nagyon jellemzõ fotóikat, akkor az általuk
�igazán jól sikerült�-nek minõsített képeket juttassák el a
Tourinform Irodába elektronikus úton e-mailben, pendrive-on,
CD-n, vagy DVD-n.

A fotók folyamatosan beküldhetõk, kérjük, mindenképpen tün-
tessék fel: a fotó készítõjének nevét, címét, e-mail címét, telefon-
számát, valamint �Vidám, napsütéses, mosolygós Zamárdi�jel-
igét! Ez esetben mindig visszaigazoljuk a képek beérkezését.
Leadási határidõ: szeptember 20., péntek.

Fõ témák a vidám színek, a napsütés, a mozgalmas élet, a mosoly-
gós felnõttek és gyerekek Zamárdiban. Segítségül mellékeljük a
rendezvénynaptárt.
A leadott képeknek jó minõségûeknek, nyomdai használatra al-
kalmasnak kell lenniük, azaz a min. 2600x1900 felbontással és
min.150 dpi-vel kell, hogy rendelkezzenek. 

Az 5 leginkább használható fotó készítõjének ajándékkal fejezzük
ki köszönetünket 2013. október 11-én, pénteken! Minden megje-
lentetett fotó készítõjének nevét feltüntetjük!
Addig is köszönjük segítségüket, együttmûködésüket! Jó szórako-
zást, sok örömet a munkához!

Zamárdi Kártya, Erzsébet utalvány, SZÉP Kártya elfogadó helyek

Minden évben frissítjük a Zamárdi kártya és a különféle utalvány
elfogadó helyek listáját. Kérem Önöket, hogy jelezzék az irodá-
ban, ha rendelkeznek a SZÉP kártya és az Erzsébet utalvány vagy
bármilyen más szolgáltatás valamelyikével, hogy az érdeklõdõ
vendégeknek továbbítani tudjuk az erre vonatkozó információkat.

Turisztikai kiállítások
Ahogy az elõzõ kiadásban ígértük, a debreceni és miskolci kiállí-
tások tapasztalatairól pár mondat: Évek óta, a vidéki kiállítások
között messzemenõkig ez a kettõ vásár volt a legeredményesebb
Zamárdi számára. Idén sem okozott csalódást a nagyközönség.
Helyszínenként 400db prospektus fogyott el, és arányaiban jelen-
tõsebb volt a konkrét érdeklõdõk száma, mint a budapesti kiállí-
táson. Ám ami szintén nagyon jellemzõ, nem a szállások iránt ér-
deklõdtek � e témában nagyon elégedettek voltak a katalógussal,
illetve a hátulján feltüntetett honlap elérhetõséggel �, hanem a
rendezvények iránt. 

Elérhetõ a rendezvénynaptár az irodában, vagy az Események
címszó alatt a www.zamardi.hu honlap fõoldalán. 

VÁLTOZÁS A RENDEZVÉNYNAPTÁRBAN!!!!!
A hagyományos júliusi program, az Utcafesztivál, az idei évtõl nem
kerül megrendezésre! 
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Hirdetési, megjelenési lehetõségek

Kérjük a civilszervezetek, egyesületek, klubok vezetõit, hogy a
honlapon található leírásaikat, tájékoztatóikat legyenek szívesek
frissíteni, képekkel is kiegészíteni! Köszönjük együttmûködésü-
ket!A Tourinform iroda az alábbi hirdetési, illetve megjelenési le-
hetõségeket kínálja, melyre várja a vállalkozók, szolgáltatók je-
lentkezését:
1. A színpadot fedõ ponyván, valamint az öltözõsátor falán össze-
sen 8+3 darab hirdetés elhelyezésére van lehetõség. Ezek mérete
egységesen 80*120 cm. A felületeket 2 évre lehet bérelni. 1 hirde-
tés ára 25.000 Ft/2 év, amely a gyártási költségeket is tartalmazza.
A ponyvás hirdetéseket a jelentkezés sorrendjében tudjuk elfo-
gadni. Jelentkezési határidõ: 2013. május 10. 
2. Továbbra is ingyenesen lehet felkerülni szálláshely, vállalkozás,
szolgáltatás, szabadidõs ajánlatok adataival, képpel a www.zamar-
di.hu honlapra. Mindössze egy adatlap kitöltésére van szükség a
Tourinform irodában, vagy igény esetén e-mail-ben is szívesen ki-
küldjük. 
Bõvítjük, színesítjük a város �on-line arcát�! Mindenki, aki meg-
jelenik a honlapon, és eddig nem voltak fotói, most itt a lehetõség!
Vendéglátóhelyek, szabadidõs szolgáltatások is küldhetnek be az
irodába elektronikus úton képeket, szolgáltatásonként max. 3 db-
ot. 
3. Május elején helyezzük ki a 9 db várostérképet a település kü-
lönbözõ pontjain az ideérkezõk és már itt nyaralók szélesebb kö-
rû tájékoztatásának érdekében. Ezek a térképek 100x200 cm fek-
võ méretûek, amelyek hátulján ugyanekkora méretben színes hir-
detési lehetõséget biztosítunk. 
A térképek minden esetben a közlekedési utak felé néznek, a hir-
detési felületek pedig a helyszíntõl függõen a strand, parkoló, ját-
szótér irányába.
Pontos helyek: 1. Harcsa utca � Kiss Ernõ u. sarok; 2. Bácskai ut-
ca � Kiss Ernõ u. Ny-i sarok; 3. Kossuth sétány � Kiss Ernõ u. K-i
sarok; 4. Táncsics utcai strand; 5. Jegenye tér: Dessewffy u. É-i ol-
dala  és a  Jegenye sor  Ny-i  oldala; 6. Rózsa tér:  ABC parkoló
Ny-i oldala; 
7-8-9. Zamárdi vasútállomás; Zamárdi felsõ vasútállomás; Szépla-
ki vasútállomás. 
A hirdetés ára, mely tartalmazza a gyártási és kihelyezése költsé-

geket is (!!!): 40.000 Ft (áfamentes) / 1 év 
Jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni, határidõ:
2013. május 30.

Kérjük, megrendelés elõtt gyõzõdjenek meg arról egy helyszíni
szemlével, hogy az Önök által kigondolt hely megfelel-e elképze-
léseiknek! Köszönjük együttmûködésüket!

Testvérvárosi látogatás Lengyelországba

A soron következõ testvérvárosi látogatásunkat Lengyelországba,
Ustrzyki Dolne-ba szervezzük 2013. szeptemberében. A többi
testvérvárosi látogatáshoz hasonlóan ennél az útnál is szükség lesz
rá, hogy meghatározzunk részvételi díjat. Ez tartalmazni fogja az
útiköltség-hozzájárulást, illetve a szállásköltséget. Az útiköltség,
lévén mindössze 680 km a távolság közöttünk, valamivel kedve-
zõbb lesz, mint a németországi útnál szokott lenni. Viszont: nyel-
vi hiányosságok miatt szükségünk lesz több tolmácsra is (létszám-
tól függõen), így elsõ alkalommal jobbnak érezzük, ha egy helyen,
panzióban vagy szállodában szállásoljuk el a csoportot. Ha a ké-
sõbbiekben kialakulnak kapcsolatok, akkor boldogan szervezzük
családokhoz is a szállást. :)

Jelentkezni a Tourinform irodában lehet személyesen vagy a lenti
elérhetõségek egyikén. Pontos idõpontról, további részletekrõl
késõbb, az ottani polgármester úrral történt egyeztetések után tu-
dunk majd tájékoztatást adni.

Tourinform iroda nyitva tartása
Május 1-jétõl hétfõtõl péntekig, 8-16 óráig állunk kedves Ügyfele-
ink rendelkezésére. A rendezvényeken való részvétel miatt lehet-
nek változások a nyitva tartásban. Errõl az iroda ajtaján tájékoz-
tatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket köszönjük! 

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

Horváth Cecília
Gábor Krisztina
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Czeglédiné B. Ágnes: Itt a tavasz

Itt a tavasz, eljött végre,
mindannyiunk örömére.
Erdõk mezõk kizöldülnek,
gólyák, fecskék visszatérnek.
A virágok sorban nyílnak,
pompáznak és illatoznak,
méhek döngnek, lepkék szállnak,
örülnek a napsugárnak.

Mindannyian nagyon vártuk a tavaszt, szerettünk volna már feléb-
redni a téli álomból. Ám az idõjárás sehogy sem fordult tavaszias-
ra. Féltünk, hogy a nyuszi a hideg miatt nem látogat el hozzánk,
vagy a Mikulás szánjával tud csak jönni. Pedig szorgalmasan tanul-
gattuk, mondogattuk és énekeltük a húsvéti verseket, dalokat, ké-

szítettünk nyuszikat, csibéket, barikákat, festettünk különbözõ
technikával piros tojásokat. Az nem derült ki, hogyan, mikor járt

az oviban a húsvéti nyúl, de kedves ajándékokat találtunk az épü-
letben szétszórva. Locsolással a kisfiúk gondoskodtak arról, el ne
hervadjon egy lány se; a kislányok mindezt apró meglepetésekkel
köszönték meg.
A nyulas csoport idén is megrendezte a bolondok-napi pizsama-
partit, amikor is felesleges volt a reggeli öltözködés, fésülködés,
úgyis pizsamában bolondoztak egész nap. Volt párnacsata, alvajá-
rás, zseblámpázás, ágyban evés, és más mókás játékok.
A Víz-világnapi Balcsi-partira a hûvös idõ ellenére többen elsé-
táltak szüleikkel, megkoszorúztuk a Balatont, elengedtük a hajto-
gatott kishajóinkat, megreptettük a papírsárkányokat.
A Família Hotelben haladó úszóink is pancsolhattak, tanulhattak
új úszásfajtákat. Õk már olyan ügyesek, hogy a mély vízben is vi-
dáman lubickolnak.
A balatonföldvári Mesevár Óvoda idén is meghívta a nagycsopor-

tosok csapatát egy játékos sport délelõttre, ahol 9 környékbeli
óvodás csapattal versenyezhettek közösen.
Sokat sétáltunk, játszottunk a szabadban. Minden percét kiélvez-

ÓVODAI HÍREK



zük a jó idõnek, ha már ilyen hosszan vártunk rá. Volt a tulipános
és almás csoport ibolyázni a Szamárkõnél, rajzolni a Balaton-par-
ton. Az almások busszal is utaztak, egyik csoporttársukhoz men-
tek kecskét simogatni. A nyulasok pici nyuszikat s más háziállato-
kat láthattak szintén egyik csoporttársuknál. Ez a csoport az isko-
la tornatermében is tornázott, együtt a nyolcadikosokkal. (Hogy
milyen nagyok és figyelmesek a nagyfiúk és lányok, milyen okosan
segítették, vigyázták az apró ovisokat.)
A programok mellett beszélgettünk a tavaszi természet-megúju-
lásról:
- idõjárás változásról, öltözködésrõl.
- az elõbújó bogarakról, növényekrõl, visszatérõ madarakról,
- kerti munkákról, veteményezésrõl, ültetésrõl,
- háziállatokról,
- a közlekedésrõl gyalogosan, jármûvekkel.
- Az iskolába készülõkkel az iskoláról, egyik délelõtt a leendõ el-
sõ osztályos tanító néni is meglátogatott bennünket.
Most már készülünk az anyák napi mûsorunkra, s várjuk az újon-
nan beiratkozó leendõ ovisokat.

Zamárdi Hírmondó 8.oldal 2013. május

Pusztainé V. Márta: Anyukám

Úgy szeretem jó anyámat,
mint lepke a mézet,
mint galamb a tiszta búzát,
virágot a méhek.

Nem jól mondtam,
mert ezeknél százezerszer jobban,
ici-pici kis szívecském 
jó anyámért dobban.

ISKOLAI HÍREK

Április 3-án a rövidre és hidegre sikeredett tavaszi szünet után
lassan jutottunk el az iskolába.

6-án matematikusaink ezúttal Marcaliban versengtek a 
Kalmár matematikaversenyen.

8-9-én zajlott az jövendõ elsõsök beíratása iskolánkba, 18 
ovis kezd szeptembertõl nálunk. Ekkor látogatott el
az óvodába Bolevácz Rita, õ lesz az elsõsök tanító 
nénije.

10-én körzeti alapmûveleti versenyt szerveztek Siófokon. 
Kamondi Dávid (8.o.) volt a legügyesebb, a negyedik
helyet szerezte meg, Dicsõ Horka(5.o.) a 6. helyen 
végzett.

11-én 26 ünneplõbe öltözött diákunk izgult a könyvtárban
megrendezett városi szavalóversenyen. A zsûri 
elnöke Csákovics Gyula polgármester úr volt, aki 
könyvutalvánnyal jutalmazta a legjobbakat. 
12-én Kaposvárra utaztak nyelvészeink. A 
Bendegúz megyei versenyre 8-an jutottak be, az 
eredményt késõbb tudjuk meg.

16-án osztályonkénti fényképezés folyt iskolánkban. 
E napon megemlékeztünk a holokauszt áldozatairól.

15-18 szülõi értekezletek zajlottak iskolánkban. 
18-án az 5. osztályosok Siófokon színházi elõadáson vettek

részt.
20-án ugyan szombat volt, de néhány tanulónk számára 

igen kemény munkanap. Délelõtt szervezték 
Kaposváron a Simonyi helyesírási verseny megyei 
döntõjét, melyre 8 diákunk jutott be. Közülük hár
man és további 5 tanulónk meghívóval rendelkezett 
a Mozaik tanulmányi verseny országos döntõjére is.
Ketten magyar, öten német nyelvbõl, Horváth
Luca(4.o.) matematikából jutott a legjobbak közé.

23-án a 7. osztály drámapedagógiai foglalkozáson vett 

részt. Délután a 6-7. osztályosok Veszprémbe utaz
tak, ahol a Twist Oliver c. elõadás jelentett nagyszerû
élményt számukra.

23-24-én a diákönkormányzat papírgyûjtést szervezett.
A minisztériumi német verseny megyei döntõjében Gál Kincsõ
a 3. helyen végzett.

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyben diákjaink
megyei szinten az alábbi eredményeket érték el:

Papp Zsombor (5.o.)  2.
Horváth Balázs (6.o.) 3.
Gál Kincsõ (8.o.)   4. 

A Zalamat Német nyelvi és országismereti versenyben tan-
ulóink megyei szintû eredményei a következõk:

Gál Kincsõ (8.o.), Lukács Réka (6.o.) és Csehi Gréta
(5.o.)  elsõ hely
Fehérvári Bence (8.o.)és Horváth Balázs (6.o.) 4.
Valla Szonja, Varga Kata, Szabó Eszter 5.

A városi szavalóverseny eredménye:

1-2. o.: 1. Erdei Csenge
2. Balogh Hanna
3. Ficsor Zsófia

3-4. o.: 1. Takács Flóra
2. Papp Veronika
3. Szabó Petra

5-6. o.: 1. Gál Péter
2. Horváth Mirjam
3. Csehi Gréta

7-8. o.: 1. Szabó Eszter
2. Gál Kincsõ
3. Tarr Viktória



Helytörténet
(IV. rész)

Lakodalmi menet
A templomba a võlegény és a menyasszony rokonsága együtt in-
dul. Elõl a két násznagy halad a nyoszolyólánnyal, aki kezében
rozmaringos almát tart. Utánuk az egyik kis koszorúslány, kis võ-
félyével. Csak ez után következett a menyasszony az elsõ võfély
karján. A menyasszony után a másik kis koszorúslány haladt a võ-
félyével. Õk vitték a menyasszony fátylát.

A võlegény az elsõ koszorúslány párja volt. Azután a koszorús-
lányok és a võfélyek hada következett. Minél többen voltak, annál
rangosabbnak, gazdagabbnak számított a család.
Az esküvõi szertartásnak � régóta � megvannak a maga babonái.
A menyasszonynak például nagy figyelmet kell fordítani arra,
hogy a templomba bal lábával lépjen be elõször, mert akkor õ lesz
az úr a házban. Ellenkezõ esetben a férje elnyomja.
Az esküvõi szertartás után a nyoszolyóasszony odaadta az esketõ
papnak szánt rozmaringos almát, aki kikísérte az ifjú párt a temp-
lomajtóig, gratulált nekik, és megáldotta õket.

Az egyházi esküvõt megelõzte a polgári esküvõ. Ezen csak az ifjú
pár, azok szülei és a legközelebbi rokonok vettek részt. Ma már
jobban kitágult a kör ismerõsökkel és munkatársakkal. A házas-
ságkötésnél érvényesült a régi elv: �Suba a subához, guba a gubá-
hoz, vagy �Föld a földhöz�. (1)
�Gyütment� (idegen), különösen, ha nincstelen volt, võnek, me-
nyecskének ritkán került a faluba. Késõbb ez a zártság feloldódott
azzal, hogy egy jó iparost már szívesebben befogadtak a jobb mó-
dú parasztcsaládok (így volt ez nálunk is).
1926. május 4-én (kedden) � ritkán elõforduló szép napra virrad-
tak a zamárdiak; 87 évvel ezelõtt � ezen a napon � esküdött örök
hûséget 3 ifjú pár:
Bozsoki József-Matyikó Anna,
Fehér József-Szarvas Mária,
Kiss József-Friesz Mária. (2)

Lakodalmi vacsora
Az elsõ võfély a vacsora kezdetekor asztalhoz szólít minden ven-
déget. A szokás hatalmánál fogva mindenkinek kijelölt helye van.
A fõhelyre a menyasszony és a võlegény kerül. A menyasszonyra
az elsõ koszorúslány vigyáz. Az elsõ võfély nem ül asztalhoz, mert
neki egész vacsora alatt feladata van.
Ezért azután a násznagyok és a nyoszolyóasszony foglalnak helyet,
a menyasszony és a võlegény mellett; ki-ki a �saját oldalán�. 
Csak ezután következnek a koszorúslányok, võfélyek, vendégek.
Az U vagy L alakúra megterített asztal két szárán a rokonság fog-
lal helyet. Minél távolabb kerül valaki az ifjú pártól, annál kisebb
a pozíciója (kötõdése). Nagyon oda kell figyelni az ültetésre, mert
ebbõl már több , egész életre szóló sértõdés következett.
Az ifjú párnak külön-külön terítenek, de az elsõ falatot, az elsõ
korty bort egy tányérból, illetve egy pohárból fogyasztják el, jelez-
vén, hogy ezentúl mindent megosztanak egymással.
Késõbb, amikor sor kerül a menyasszonyi torta megszegésére, azt
is ketten fogják végezni. A menyasszony minden vendégnek vág
egy-egy kis szelet tortát, a võlegény pedig a vendég kezébe adja
azt. Tevékenységük szimbolikus jelentést hordoz: asszonyi gon-
doskodást a torta felszeletelése, és a ház urának jogát az igazságos
elosztásra. 
A vacsora megkezdése elõtt az elsõ võfély beköszöntõt mond:
�Most telepedjünk le ki-ki a helyére
Együnk meg minden jót a maga levébe
Most a dikciónak az legyen a vége
Zörögjön a kanál és ázzon a gége
Húzd rá�.
A megterített asztalra elõször a levesben fõtt zöldséget és fõtt húst
tálalják fel. A valódi elsõ fogás a tyúkhús leves.
Az elsõ tál ételt a võfély hozza be rigmus kíséretében: a többit a
szakácsnõk hozzák. Minden fogásnál elmondja versét. Régebben
a leves után a pirított �tik� (tyúk) következett.
Ezután jöttek a sültek vagy pecsenyék, disznóhús káposztával, ka-
csahús, stb. A vacsora �pörkülttel� folytatódott � disznó vagy bor-
júhúsból � amihez rizskását szervirozhattak.
Kávézás közben válogatni lehet a káposztás, túrós, meggyes, kap-
ros-túrós, tökös-mákos rétesekbõl. Az apró sütemények eddig is
az asztalon voltak, de a tortákat csak az elfogyasztott vacsora után
tették az asztalra. 
Elõször a menyasszony tortája került közszemlére. Hatalmas,
emeletes torta ez, amely pirított cukorból és dióbélbõl készült,
grillázs és cukorfonattal díszítve. Igazi mestermunka, amit a cuk-
rászdában készítenek el.
A menyasszony tortájának megcsodálása után következik a többi
torta dicsérete.
Vacsora után lebontják az asztalt, csak a torták, a sütemények és
az ital marad fenn. Helyet csinálnak a tánchoz, és csak most kez-
dõdik el az igazi mulatság.
Dúsulás
Az a nóta, amit ilyenkor a zenészek játszanak, a túsnóta, azaz a
dús, a dúsulás.
A menyasszonynak és a võlegénynek is húznak dúst. A dúsulást fi-
zetni kell, de csakis a férfiaknak.
Köszöntõk
Sorrendje a következõ:

- legényekre, leányokra
- menyasszonyra, võlegényre
- nyoszolyóasszonyra, násznagyra
- szakácsnõkre, zenészekre

Többnyire szolidabb szövegû nóták, köszöntõk ezek, de mikor a
násznagyokra és a nyoszolyóasszonyra húznak, a legválogatottabb
disznóságot is lehet hallani.
Kontyolás
A dúsulás után a menyasszony éjfélig esküvõi ruhájában táncolt.
Éjfélkor anyai és keresztanyai segítséggel végezték el azt a mûve-
letet, amit kontyolásnak, felkontyolásnak neveznek.
Az újasszonynak, a menyecskének tilos fedetlen fejjel mutatkoz-
nia idegenek elõtt. A felkontyolás után tehát valóban bekötötték

2013. május 9.oldal Zamárdi Hírmondó

A Zamárdi Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány

2012. évi eredménye
Adatok ezer Ft-ban

Összes tevékenység bevétele:
Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás:

- Támogatás magánszemélytõl:                                           130
- 1 % felajánlásából:                                                            131
- Kamatjóváírásból:                                                               11

- Vállalkozási tevékenység bevétele:                                       0
���������������������������
Összes bevétel:                                                                         272

Alapítványi tevékenység költségei, ráfordításai:
- Tanulói versenyek nevezési díj támogatása                               34
- Tanulók zenés irodalmi mûsora                                                33
- Iskolai nyílászáró-felújítás támogatása                                   250
- Bank-, posta-, egyéb költségek                                                 16
- Értékcsökkenési leírás:                                                            11
����������������������������
Összes költség:                                                                         344
Alapítvány 2012. évi eredménye:                                             - 72

Zamárdi, 2013. április 17.

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának felajánlásával támogatták alapítványunkat, továbbra
is szívesen fogadjuk adományaikat.

Alapítvány Kuratóriuma
Adószám: 18775882-1-14
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2013.04.07-én a Víznapi Balcsi-party nevû
rendezvényünkkel ünnepeltük a Víz világ-
napját A víz jelentõségét, fontosságát mél-
tattuk, és mivel mindenki tudja, hogy víz
nélkül nincs élet és minden élõlény vizet
igényel. Balaton nagyon fontos számunkra.
Örülünk a vízszint magasságának, a termé-
szet öngyógyító erejének, védjük környeze-
tét, és bizakodva várjuk a nyári turizmust.
Koszorúnkat, mint minden évben, idén is
Szabóné Marika készítette. Ezúton is na-
gyon köszönjük. A vízre bocsátott csodála-
tos kis hajót ebben az évben Kiss Ferenc
készítette csoportunknak. Köszönjük segít-
ségét.
A Víz napi Balcsi-partyn hirdettük ki fotó-
és rajzpályázatunk nyerteseit.
�Az Én Balatonom� rajzverseny nyertesei:
I. helyezett

Király Áron 1. osztályos tanuló
II. helyezett Erdei Csenge

1. osztályos tanuló
III. helyezett Balogh Veronika

4. osztályos tanuló
Fotópályázat nyertesei:
I. helyezett Horváth Balázs

6. osztályos tanuló
Balatoni panoráma címen egész fotósoro-
zatot készített, nagyon ügyesen válogatta
meg fotósorozata képeit. Munkájáért kü-
lön dicséretet érdemel.
II. helyezett
Palkovics Vanessza 6. osztályos tanuló
Az óvodások kishajókat és papírsárkányo-
kat készítettek, kedvesek voltak, és nagyon
ügyesen tették vízre kis hajóikat. Munkáju-
kért külön díjban részesültek.
A díjakat Csákovics Gyula polgármester úr
ajánlotta fel, és adta át a helyezetteknek.
Egyesületünk emléklappal és csokoládéval
kedveskedett a résztvevõknek.
Vörösné Prigli Évi Balaton címû versét ol-
vasta fel, és egy-két gondolatát osztotta
meg velünk Balaton-parti élményeirõl.
Jó hangulatú és vidám rendezvényünk vé-
gén a gyerekek a Vigyázz rám címû, Bala-
ton témájú óriás társasjátékkal játszhattak,
a felnõttek prospektusokból tájékozódhat-
tak a Balatonnal és környezetvédelemmel
kapcsolatosan.
A 2013.04.08-i NABE gyûlés témája a bûn-
megelõzés, és bûncselekmények áldozatai-
nak megsegítése volt. Az Egészségõr klub-
bal közös gyûlésünkön a Fehér Gyûrû Köz-
hasznú Egyesület vezetõje, Fügedi László
tartott elõadást arról, mit tegyünk, hogy

ne váljunk bûncselekmény áldozatává.
Az egyesület 1989. december 21-én ala-
kult, és 1992 óta tagja az Európai Áldozat-
védõ Szervezetnek (Victim Supp Port
Europe), mely szervezet jelenleg 22 or-
szágban mûködik. A Fehér Gyûrû közvet-
len támogatást ad, segítséget nyújt vala-
mennyi bûncselekmény esetén a rászoruló
áldozatoknak: emberi vigaszt, díjtalan jog-
segélyt, anyagi támogatást, valamint segít
az ellopott úti- és személyes okmányok
pótlásában, és ha szükséges, a szálláskere-
sésben a további itt-tartózkodáshoz.
A Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület Iro-
dái megtalálhatók Budapesten, Hatvan-
ban, Gyöngyösön, Kecskeméten, Siófokon,
Balatonfüreden, Abádszalókon, Veszp-
rémben és Szekszárdon.
Rendõrkapitányságon tett feljelentéssel le-
het jelentkezni az irodáknál. A siófoki iro-
da címe a rendõrkapitányság épülete 8600
Siófok Sió út 12-20. Irodavezetõ: Ágó Zsófia
Köszönjük tájékoztatását és kívánjuk, hogy
egyre kevesebb rászoruló forduljon segít-
ségért hozzájuk.
NE LEGYÜNK ÁLDOZATOK!!!
A gyûlést az Utazás a Balaton körül címû is-
meretterjesztõ fim 2. részének vetítésével
zártuk.Megismerked-
hettünk Tihany ,
Keszthely, Siófok tu-
risztikai fejlõdésének
útjával.
Egyesületünk tagjai
közül hatan részt vet-
tek a székelyvéckei
�magyar ház� szoká-
sos tavaszi nagytakarí-
tásában.
A kisbusznyi csapat
április 10 - én indult,
és két teljes napot töl-
tött azzal, hogy az
épület - és környéke
tisztán,frissen meszel-
ve, megszépülve vár-
hassa /fel/üdülni, pi-
henni vágyó vendége-
it.
Felhívjuk minden szí-
ves érdeklõdõ figyel-
mét, hogy még lehet
jelentkezni a már ha-
gyománnyá vált 
NABE kirándulásra.. 
Az egy napos kirán-

dulás idõpontja: 2013. május 12. vasárnap
Tervezett program/ Délelõtt: Poroszló Öko-
centrum Európa legnagyobb édesvízi akvá-
riuma. Az 1 millió liter össztérfogatú akvá-
riumrendszer mini ökoszisztémát rejt: ha-
lak, kétéltûek és a Tisza-tavat lakó állatok
életébe nyerhetünk bepillantást, miközben
olyan élményben lehet részünk, mintha a
tó mélyén sétálnánk.
Az Ökocentrum pinceszintjén kialakított
akvárium több mint 40-féle hazai hal mel-
lett, közel 15 kétéltû- és hüllõfajt mutat be.
Ismeretterjesztõ, oktató és nevelõ szerepe
kiemelkedõ.
Délután: Gyöngyös-Mátrafüred-Kékestetõ
Az útiköltség tagoknak, valamint a tagok
általános iskolás korú közvetlen hozzátar-
tozójának 6000 Ft+ belépõk, tagsággal
nem rendelkezõknek 6500 Ft + belépõk.
Jelentkezni az útiköltség befizetésével
Kajdiné Icánál, Hirsch Juditnál vagy
Tóthné Ildinél lehet. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Kérünk mindenkit támogassa egyesüle-
tünket adója 1 %-val. 
Adószámunk: 18918548-1-19.

TKT

a fejét egy négyzet alakú, átlósan összehajtott kendõvel, ami csak
színében és megkötésének módjában különbözött az idõsebb asz-
szonyokétól. A fiatalasszony kendõje piros pettyes, vagy valami-
lyen más szinû anyag apróbb mintával. A kendõt nem az álla alatt,
hanem hátrakötve viseli a menyecske, ellentétben az idõsebb asz-
szonyokkal, akik a kendõt jól a homlokba húzzák. (1)

Összefoglalva
A múlt paraszti életformájában a lakodalom volt az egyik legjelen-
tõsebb mulatási alkalom.

Ez volt az egyik idõpont, amikor anyagi javaikat és társadalmi sú-
lyukat a helyi társadalom középpontjába állították. (3)

Friesz Kázmér

Jegyzet: dr. Dankó János (1868-1902)
1. A Balaton-melléki lakosság néprajza
2. Adatszolgáltató: Horváth Imréné (1927-2011)
3. Néprajzi Múzeum (B.pest)

NABE HÍREK
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BEVEZETÉS A VITORLÁZÁSBA

4 napos vitorlás napközi gyerekek részére Zamárdiban 

2013. július 22-25

Rövid összefoglaló a táborok felépítésérõl, programjáról
Minden táborunkban a csoportok 10 - 12 fõsek, 2 kapitány (okta-
tó) van a gyerekekkel a tábor egész ideje alatt. Az oktatás célja a
vitorlázás gyakorlatának egyszerû megismerése és közös vitorlá-
zás. Az oktatás végén kortól függõ elvárás, hogy a �csapat� közö-
sen, oktató jelenlétében, de annak segítsége nélkül, háromszög
pályán vagy túraútvonalon vitorlázni tudjon.

A résztvevõ oktatóhajók: Kalóz típus, vagy ennek megfelelõ mé-
ret (max.4 tanuló), vagy ennél nagyobb hajó (max.6 tanuló).

A találkozások helyszíne:
Minden esetben az �Eszem-iszom büfé�, erre a célra fog-

lalt asztala vagy a gyermektrambulinnál a vízparton. 
(Margó Ede sétányon az Eötvös utca végén a WELLNES
szálló mellett.) 

Itt a gyerekek be tudnak szállni a kisebb vízbe is, de külön stég van
a beszállásra, 
A találkozóhely mellett van büfésor, egy gyermekugráló is mûkö-
dik a vízre építve, és alkalmas a sekély víz  strandolásra is.
A széltõl függõen esetleg az indulás-érkezés átkerülhet a kikötõ
területére, de a résztvevõket ekkor is visszakísérjük az állandó ta-
lálkozóhelyre.
A vitorláztatás idejét 10-13 és 14-16 óra között tervezzük az idõjá-
rás és a gyerekek fáradékonyságát is figyelembe véve. 13-14 óra
között közös ebédelés és fürdés-játszás a program.
A reggeli napi program megbeszélésére, elméleti oktatás céljaira
és a visszaérkezések utáni idõre külön asztal áll rendelkezésre a
találkozóhely melletti büfében.
Mentõmellényt biztosítunk, ez mindenki számára kötelezõ. 
A részvétel feltétele az úszni tudás, kezdõ szinten.
A vízi programok mellett változatos szabadidõs játékokkal, stran-
dolással, vitorlázásra alkalmatlan idõjárás esetén gyalogos kirán-
dulással, vagy egyéb sportokkal töltjük ki az idõt.

1. Kezdõ tábor programja 6-14 éves gyerekeknek

� elõször megismerkedünk a vitorlással, megtanuljuk felsze-
relni rá a vitorlát 

� ezt követõen indul el a vitorlázás teljes felszereléssel, és 
innentõl fogva minden gyerek bátorságához és erejéhez 
mérten haladunk a vitorlázással napról napra. 

� minden nap foglalkozunk egy kis elmélettel is, mitõl megy
a hajó, hogy álljanak a vitorlák, stb. és két hajóval, egy-
mást követve vitorlázunk 

� a déli étkezés a büfében történik, meleg ebéd formájában 
� a vitorlázás mellett közös úszást és csónakban való evezést

is gyakoroltatunk
Jelentkezések a táborra:
A táborra elõzetesen jelentkezni kell, és be kell fizetni a részvé-
teli díjat. A létszámtól függõen kerül a részvétel visszaigazolásra
a jelentkezések sorrendjében. 

A 4 napos tábor részvételi díja, napi egyszeri étkezéssel 21.000 Ft
Az idõpont:július 22-25
Kellõ számú jelentkezõ esetén augusztus hónapban is szervezünk
hasonló vitorlástábort. Igény esetén vállalunk külön vitorlázta-
tást is, egyezményes idõben és létszámnál.
Információ és jelentkezés:Információ a Zamárdi Baráti Kör hon-
lapján, mely elérhetõ a város honlapjáról a civil szervezeteken
keresztül vagy közvetlenül a zamardi.raport.hu címen.
Jelentkezni lehet a Zamárdi Baráti Kör megadott címén vagy a
Tourinform irodánál egyaránt személyesen, levél vagy e-mail út-
ján.

Tourinform Iroda
Zamárdi
8621. Zamárdi. Kossuth
u 16.
zamardi@tourinform.hu

Zamárdi Baráti Kör-
Váci Autó SE
Margó György
8621.Zamárdi
Margittay u 3.
grizzli@t-online.hu

Egészségõr Egyesület
HÍREINK

Március 25-én   -  a hófúvásos zord idõjárás ellenére � szép szá-
mú hallgatóság elõtt prof.  dr. Dávid Tamás tartott elõadást
�Harc a rák ellen!� cím-
mel. Hallhattunk a
gyógynövények haszná-
ról, a megelõzést szol-
gáló tudatos életmód-
ról, a professzor által
felfedezett és terjesz-
tett alternatív gyógy-
mód hatásáról, és nem
utolsó sorban az egy-
másra figyelõ, segítõ
hozzáállás � a szeretet �
fontosságáról. Akik az
idõjárás miatt nem tud-
tak részt venni a ren-
dezvényen, egyesüle-
tünkben információs
anyaghoz és elérhetõséghez juthatnak.
Április 6-án, az olvasási vetélkedõn, egyesületünk  csoportja elsõ
helyezést ért el.
/ Könczölné Emõke, Ferencziné Valika, Prigliné Zsuzsa,
Lovretics Gerti és Nagy Magdi /
Május 20-án, pünkösdhétfõn 14 órakor kõhegyi túrára indulunk.
Gyülekezõ a Közösségi Ház elõtt. Útirány: Szamárkõ,Szent
Kristóf Pincészet  íjászattal egybekötve, Kilátó és Komlós.
Elemózsiáról mindenki maga gondoskodjon ! /Szalonnasütés is
lehetséges /
Városnapon, az elmúlt évekhez hasonlóan, egészséges ételekkel
és italokkal várjuk a kulináris élvezetekre vágyó vendégeket. Sá-
torunkban orvosi ügyeletet is tartunk. Dr. Perjés Gábor urológus
és dr. Cseh Iván Patrik háziorvos  egészségügyi információkkal
áll az érdeklõdõk rendelkezésére.
11 órai kezdéssel  � Zamárdi, szeretlek ! � címmel családi vetélke-
dõt rendez egyesületünk / a tévébõl ismert � Magyarország, sze-
retlek!� mintájára/. A jó hangulat és az értékes nyeremények re-
ményében várjuk a játékos kedvû jelentkezõket /:
Telefonszám: 06 30 /43 21626 Lovretics Gerti /

�Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért!  Június 1-jén 10 órától
CSALÁDI SPORTNAPOT szervezünk a Balaton � parton. Gyüle-
kezõ a Dobribán Géza Sporttelepen 9 óra 30-kor, a Veterán Baj-
nokság megnyitóján. A rendezvény díszvendége idén is ismert
sportoló lesz.
Futás után megvendégeljük és megajándékozzuk a résztvevõket.
A gyermekek  idén is játékos sportvetélkedõn mérhetik össze
erejüket. A gyõztesek nyereményre, de minden résztvevõ aján-
dékra számíthat. 
GÉZA BÁCSI EMLÉKÉT ÕRIZVE FUSSUNK, MOZOGJUNK
ZAMÁRDIÉRT ÉS AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
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Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

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

Csütörtök: 19.00 óra
Plébániatemplom

Szombat: 19.00 óra
Plébániatemplom

Vasárnap: 8.30 óra
Plébániatemplom

10 óra Balatonendréd
11.30 óra Kápolna

MISEREND

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését.

06-20/9615-834
mvarnagy@freemail.hu

VÁRNAGY

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

Nyomdai munkák: QuickPress nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu
Következõ lapzárta: 2013. május

Aki kimaradt a 2012-ben születettek közül:
Giovanni Paolo Cioffi

FÜRJES KERTÉSZET
Megrendezzük hagyományos akciós

virágvásárunkat!

május 19-20-án (Pünkösd)

reggel 8:00 órától a Zamárdi piacon.

Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
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Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról!

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtõl a települé-
si önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez-
nek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatok-
ról.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat az önkormányzat rendelkezé-
sére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére köte-
lezhetõ.

Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenõrzés
során gyûjti be a hivatal az adatokat.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok � az
összeírást követõen - kötelesek lesznek az adatokban bekövetkezõ változásokat bejelenteni! 

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elõ az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok
elvégzését.

A nyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatalban (Fõ utca 106. Bogdánné Marosi Gabriella), il-
letve a májusi Zamárdi Hírmondó mellékleteként szerepel, továbbá a www.zamardi.hu honlapról is
letölthetõ. 

A nyilatkozat leadási határideje: 2013. június 14.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal 
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Önkormányzati beszámoló

Meghívó

Sajtóközlemény

Új Széchenyi Terv

Pályázati felhívás

20 éves a Baráti Kör

Tourinform hírek
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Iskolai hírek

Óvodai hírek

Közösségi házi hírek

NABE hírek
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emléknapja

Hirdetések

Felhívás ebösszeírásra

Állatorvosi hírek

Szezonnyitó

Zamárdi-fürdõ Fürdõélet



Beszámoló
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. április 22-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester tájékoztatta
a képviselõ-testületet, hogy az Utcafeszti-
vál szervezõje a szerzõdést nem írta alá, így
ez évben nem kerül megrendezésre. Az el-
múlt nyár is bizonyította, hogy a szervezés
már nem volt megfelelõ a fesztivál színvo-
nalának megtartásához. Az iskolát sem ad-
ta bérbe a képviselõ-testület a fellépõknek,
ezt is sérelmezte a szervezõ. 
Ettõl függetlenül nem fog Zamárdi ren-
dezvény nélkül maradni, szervezés alatt áll
egy borfesztivál július végére. A testvérte-
lepülések jelen tudnak lenni, kulturális
programokból nem lesz hiány.

1. Havas Péter zamárdi lakos kok-
télbár üzemeltetésére vonatkozó
kérelme (Zöldfa utca)

A képviselõ-testület megtárgyalta Havas
Péter zamárdi lakos kérelmét a Zamárdi,
Zöldfa utca végén lévõ közterületre vonat-
kozóan és úgy határoz, hogy a kérelmezõ-
vel 5 éves idõtartamra koktélbár üzemelte-
tésére bérleti szerzõdést köt a bemutatott,
fõépítésszel egyeztetett tervek szerint. A
Zöldfa utcai vizesblokkot külön megálla-
podás keretében bérbe adja az Önkor-
mányzat a kérelmezõ részére.
A képviselõ-testület felhívja a kérelmezõ
figyelmét, hogy a szükséges szakhatósági
állásfoglalások beszerzésérõl gondoskod-
nia kell.

2. 2013. évi vízimentési feladatok
támogatása

A képviselõ-testület megtárgyalta a 2013.
évi vízimentésre vonatkozó támogatási ké-
relmet, és a Zamárdi Vitorlás és
Vízimentõ Egyesület részére 960.000,- Ft
támogatási összeget, és 130.000,- Ft kisha-
jó üzembe  helyezés  költséget  biztosít  a 
vízimentési feladatok ellátására 2013. évre
vonatkozóan.  (5 igen, 2 nem)

3. Rétföldi utca burkolatfelújítási
munkáira egyszerûsített közbe-
szerzési eljárás kiírása

A képviselõ�testület a közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítására, és az anyag összeállítá-
sára a Kozma Ügyvédi Irodát bízza meg
nettó 200.000,- Ft összegben + 80.000,-Ft
hirdetményi díjra vonatkozóan.
A képviselõ�testület kéri, hogy a közbe-
szerzési kiírásban az írásos elõterjesztés-
ben szereplõ mûszaki paraméterek,
mennyiségek kerüljenek szerepeltetésre.
A képviselõ�testület javasolja, hogy a köz-
beszerzési eljárás során az elõterjesztésben
szereplõ ajánlattevõk kerüljenek meghí-
vásra ajánlattételre.

4. �Közbiztonság növelését szolgá-
ló fejlesztések megvalósítása el-
nevezésû pályázathoz önerõ biz-
tosítása� c. pályázat beadása

Zamárdi város önkormányzata a 2013. évi
költségvetésében már szereplõ közbizton-
sági hálózat továbbfejlesztésre jóváhagyott
1 millió forintot önrészként biztosítja az
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás keretében Magyaror-

szág 2013. évi központi költségvetésérõl
szóló 2012. évi CCIV. Törvény 3. mellékle-
tének 10. pont ac) alpontjában szereplõ
�Közbiztonság növelését szolgáló fejleszté-
sek megvalósítása� c. pályázathoz.

5. Általános iskola nyílászárók cse-
réje

A képviselõ-testület az általános iskola
épületének déli részére vonatkozó nyílás-
záró cserékkel � még erre a tanévre vonat-
kozóan - megbízza a Horváth Trans Kft-t,
1.833.317,- Ft összegért. A fenti összeg a
2013. évi költségvetésben biztosítva van.

6. KLIK megkeresése , az általános
iskola rendszergazda megbízása,
egyéb költségekre vonatkozó
megállapodás megkötése

A képviselõ-testület Debreczeni Tamás
vállalkozóval 2013. december 31. napjáig
vállalkozói szerzõdést köt az általános is-
kola rendszergazda feladatainak ellátásá-
ra. A megbízási díj bruttó 50.000,- Ft/hó.

A képviselõ-testület felhatalmazza továb-
bá Csákovics Gyula polgármestert, hogy a
KLIK képviselõjével az iskola telefon, pos-
ta, stb. költségre vonatkozóan kössön meg-
állapodást, mely szerint a KLIK fizeti a to-
vábbiakban a fenti költségeket.

7. Zamárdi, Vasút utca 36. szám
elõtti ingatlan fakivágási ügye

A képviselõ-testület megtárgyalta a
Zamárdi, Vasút utca 36. szám elõtt lévõ fa
kivágására vonatkozó kérelmet, és a fa ki-
vágását nem, csak a visszavágását engedé-
lyezi, mivel az elektromos hálózatot nem
veszélyezteti. A fa visszavágását a
GAMESZ végezze el.

8. Zamárdi területén burkolatjel
festési munkálatok elvégzése

A képviselõ-testület megbízza a legalacso-
nyabb árat adó Harsányi �89 Kft-t, hogy a
burkolatjel felfestési munkákat végezze el
1.180,- Ft/m2+ÁFA (27 %) áron. A burko-
lati jel festési munkái az Aradi utcai hossz-
irányú burkolati jelre is terjedjenek ki.

9. Iskolai dologi kiadásával kap-
csolatos elõterjesztés

Zamárdi város önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a 65/2013. (III.18.) KT hatá-
rozata kiegészítésre kerül azzal, hogy az is-
kola mûködtetésével kapcsolatos dologi ki-
adásokat is 2013. május 1-jétõl Zamárdi
Önkormányzat GAMESZ nevû intézmé-
nyéhez csatolja.

10. Balaton Sportszervezõi Kiskör-
zet tagság felmondása

A képviselõ-testület a Balaton Sportszer-
vezõi Kiskörzetben fennálló tagságát (8623
Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.) fel-
mondja, a szervezetben nem kíván tagként
tovább részt venni.

11. Óvoda projektmenedzsment ár-
ajánlatok megtárgyalása

A képviselõ-testület a Zamárdi
Napköziotthonos Óvoda projktmenedzs-
ment árajánlatok közül Rudnay Balázs
bruttó 1.400.000,- Ft összegû ajánlatát fo-
gadja el.
12. Vaskereszt pihenõ közös üzemel-
tetésének megtárgyalása

Egyed Zoltán Attila képviselõ,
bizottsági elnök a témával kap-
csolatban elmondta:
A vaskereszt pihenõvel kapcso-
latban Iberpaker Gábort, a
SEFAG szántódi igazgatóját hall-
gatták meg. Az igazgató úr rész-
letes tájékoztatást adott a jelen-
leg érvényben lévõ jogszabályok-
ról, mely alapján egy svéd mo-
dellt kívánnak bevezetni. 
A modell lényege, hogy a kirán-
dulókat, turistákat arra ösztönöz-
zék, hogy a keletkezett hulladé-
kot ne az erdõben helyezzék el,
hanem vigyék haza magukkal.
Ezért is kérték a GAMESZ-t,
hogy a hulladéktárolókat távolít-
sák el az erdõterületrõl. Továbbá
az erdõterületen csak behajtási
engedéllyel rendelkezõ gépjármû
közlekedhet, ezért szintén kérte
a GAMESZ-t, hogy a fák gallya-
zását se végezzék a továbbiak-
ban. Igazgató úr együttmûködé-
sérõl biztosította az önkormány-
zatot, és további egyeztetésekrõl
állapodtak meg. A pihenõhelyet
nem áll szándékukban elzárni a
látogatók elõl, de az elõírt szabá-
lyokat be kell tartani. 

A képviselõ-testület megtárgyalta a vaske-
reszti pihenõvel kapcsolatos tájékoztatást,
és azt tudomásul veszi.
A képviselõ-testület felkéri a GAMESZ
vezetõjét, hogy az eddig végzett tevékeny-
ségeket az erdõterületen függessze fel, a
kihelyezett hulladéktárolókat szedje össze.

13. Maxx-Hungary Kft közterület-
használati kérelmével kapcsola-
tos módosítás

A képviselõ-testület engedélyezi
Debreczeni Tamás részére a tevékenységi
kör kibõvítését a paintball pályán (Szent
István utca déli oldala) üdítõ, ásványvíz
árusítására, illetve a név módosítást, mely
szerint a vállalkozás a Maxx-Hungary Kft
néven mûködik tovább. A szükséges enge-
délyek beszerzése a vállalkozó feladata.       

14. Rajczi Attila zamárdi lakos vízi-
sportszer-kölcsönzõre vonatkozó
bérleti szerzõdése

A képviselõ-testület engedélyezi Búza
Péterné Zamárdi, Keszeg utca végén lévõ
vízisportszer-kölcsönzõ név átírását Rajczi
Attila Zamárdi, Jókai utca 5. szám alatti la-
kos részére. 
A képviselõ-testület jóváhagyja, hogy az
eredeti bérleti szerzõdésben szereplõ idõ-
tartamra kerüljön átírásra a szerzõdés
Rajczi Attila nevére, és annak lejárta után
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a helyi rendeletben foglaltak alapján járjon
el a hivatal.

15. Zamárdi területén forgalmi rend
módosításával kapcsolatos javas-
lat

A képviselõ-testület az Eötvös és Bácskai
utcákat a Kiss Ernõ és Szent István utca
között védett utcákká nyilvánítja, a megfe-
lelõ táblák kihelyezésével. A Széchenyi ut-
cában az óvoda felé a szükséges útburkolat
jelek felfestését el kell végezni.
Továbbá a képviselõ-testület kéri, hogy a
vasútállomás mögötti telefonfülke fabódék
eltávolítására tegyen intézkedést a hivatal.

16. Honlap üzemeltetése
A képviselõ-testület a honlap üzemelteté-
sére vonatkozóan létrehoz egy munkacso-
portot, melynek tagjai: Gál Péter,
Hirschmann Attila, Margó György és Sza-
bó Gábor, illetve Tourinform iroda részé-
rõl egy fõ. A munkacsoport javaslata alap-
ján készüljön el a honlap aktualizálása.

17. Balaton Sound szervezõinek ké-
relme

A képviselõ-testület a Balaton Sound ide-
jére a szervezõk részére az Aqumarin Ho-
tel mögött lévõ szabad területen biztosíta-
nak plusz parkolóhelyet (kb. 200 személy-
autó részére) 1.000.000,- Ft bérleti díjért.
A pontos helyszínt a hivatallal egyeztetni
szükséges.

18. Szántódpusztai Idegenforgalmi
és Kulturális Központ támogatási
kérelme

A képviselõ-testület a Szántódpusztai Ide-
genforgalmi és Kulturális Központ részére
nem tud támogatást biztosítani 2013. évre
vonatkozóan.

19. Hulladékrendelet módosítása
A Kõhegyre vonatkozóan rende-
let módosítás szükséges a hulla-
dékszállítás szempontjából, mivel
110 literes zsákok helyett május
1-tõl 60 literesre változik a szállí-

tási, és ezzel együtt a fizetendõ
mennyiség ûrtartalma is.

A rendelet-tervezet ezt a módosí-
tást tartalmazza

20. V&V Motor Kft közterület-
használattal kapcsolatos kérelme

A képviselõ-testület hozzájárul a hadipark
céljára használt terület megosztásához a
Idõszakos  Szabadtéri  Múzeum  Kft,  és
V &V Motor Kft között, mely 2500 m2. A
bérleti díj egy évre vonatkozóan
1.300.000,- Ft, és a bérleti szerzõdést egy
évre kell megkötni. Amennyiben a meg-
adott területen túlterjeszkednek, 2/5-3/5
arányban a két vállalkozás között ki kell
számlázni annak összegét, külön egyezte-
tés, és értesítés nélkül.

21. Zamárdi, Rákóczi utcai drain
rendszer kivitelezési munkái

A képviselõ-testület a legalacsonyabb ár-
ajánlatot adó I. sz. Mélyépítõ Kft bízza
meg a Zamárdi, Rákóczi utcai drain rend-
szer kivitelezési munkáival, az árajánlat-
ban szereplõ 2.543.988,- Ft összegben. 

22. Zamárdi, Sport téri szökõkút át-
építési munkái

A képviselõ-testület a legalacsonyabb ár-
ajánlatot adó I. sz. Mélyépítõ Kft bízza
meg a Zamárdi, Sport téri szökõkút átépí-
tési munkáival, az árajánlatban szereplõ
367.602,- Ft összegben, az általános tarta-
lék terhére, 2013. május 17-i befejezési ha-
táridõvel
. 

23. Közterület-felügyelet PDA be-
szerzése, üzemeltetése

A képviselõ-testület a PDA eszköz beszer-
zésére, és háromhavi bérletére vonatkozó-
an biztosítja a szükséges 1.5 M Ft összeget
a 2013. évi költségvetés terhére.

24. Kerékbilinccsel kapcsolatos dön-
tés

A képviselõ-testület megtárgyalta a kerék-
bilinccsel kapcsolatos javaslatot, és 2013.
évre vonatkozóan nem kívánja bevezetni

Zamárdi város területén annak alkalmazá-
sát.

25. Szúnyogirtással kapcsolatos dön-
tések

Zamárdi város önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a szúnyogirtással kapcsolat-
ban az alábbi döntéseket hozza:

- második szúnyogirtásra ne kerül-
jön sor (aszályos idõ esetén)

- fizetés ne elõre, hanem teljesítés
után, vagy két részletben

- kora reggeli órákban, ne akkor
amikor a szabadtéri programo-
kon sokan részt vesznek

- a Balatoni Szövetség hívja meg
elõadást tartani a biológiai szú-
nyogirtást bevezetõ tiszaújvárosi
módszert alkalmazó szegedi bio-
lógust

- Polgármester úr vettesse fel a kö-
vetkezõ Balatoni Szövetségi ülé-
sen a fenti felvetéseket.

26. Polgári áldozatok emléktáblája
A képviselõ-testület a Hõsök vasárnapján
a polgári áldozatok emléktáblájával kap-
csolatban a szükséges összeget biztosítja
(emléktábla elkészíttetése, GAMESZ hely
elõkészítése, helyi temetési csoport bevo-
nása, kõalapzat beszerzése).
Továbbá a képviselõ-testület kéri, hogy a
hõsi halottak emléktábláján a négy áldozat
neve is kerüljön feltüntetésre még a nyárig.

27. Elter Imre zamárdi lakos közte-
rület-használati kérelme

A képviselõ-testület megtárgyalta Elter
Imre Zamárdi, Kiss Ernõ utca 4/2. szám
alatti lakos kérelmét, és engedélyezi a
Zamárdi, Margó Ede sétány A/5. szám
alatt lévõ vendéglátó üzlet elõtti, illetve
melletti területbõl 80 m2 nagyságú részt
üzleti elõkert céljára történõ bérlését. 
A bérlet idõtartama 5 év, minden év június
1-tõl augusztus 31-ig terjedõ idõszakra vo-
natkozóan, 2013. június 1. napjától kezdõ-
dõen.
A bérleti díj megfizetése minden év június
1. napjáig egy összegben történik.

Beszámoló
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. április 26-i ülésérõl

1. Lomtalanítás következtében fenn-
maradó hulladék elszállítására ár-
ajánlatok megtárgyalása

A képviselõ-testület a lomtalanításból fenn-
maradó  hulladék  elszállítására  az M-Gép 
Kft-t bízza meg, a GAMESZ bevonásával. A
szükséges szakhatósági engedélyekkel a vállal-
kozónak rendelkeznie kell.
A képviselõ-testület kéri, hogy a hivatal kezde-
ményezzen tárgyalásokat egy hulladékudvar
kialakítására a zamárdi telepen. A képviselõ-
testület javasolja továbbá, hogy a plusz szállí-
tásból adódó költségeket nevesítsék, és tegyék
közzé a honlapon, helyi újságban.

2. Siófok és Környéke Többcélú Kis-
térségi Társulás tulajdonában lévõ
AVE Zöldfok Zrt törzsrészvények
megvásárlása, elõvásárlási jog gya-

korlása részvény értékesítés során
A képviselõ-testület megtárgyalta, és a Siófok
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
8600 Siófok, Fõ tér 1. részvényes által értéke-
síteni kívánt, a társulás tulajdonában álló,
összesen 7181,- Ft névértékû törzsrészvényét
20.000,- Ft-os vételáron meg kívánja vásárolni,
elõvásárlási jogával élni kíván. Vállalja, hogy a
közölt vételáron, banki átutalással 2013. május
31. napjáig a vételárat megfizet.

3. �I. Zamárdi Rose Fesztivál� meg-
szervezése

Dr. Dudás Anita jegyzõ elmondta, hogy az Ut-
cafesztivál az idei évben nem kerül megrende-
zésre, errõl a képviselõ-testületet is tájékoztat-
ták. E rendezvény �pótlására� szeretnének jú-
lius utolsó hétvégéjén egy rendezvényt, mely
keretében a villányi borászok és egyéb árusok

kapnának helyet árusításra, illetve koncerteket
szerveznének. Az árusító pavilonok egysége-
sek lennének, melyet Villány településtõl kap-
nak bérbe. A borászok térítésmentesen kap-
nák meg a területet, a többi árus pedig kedvez-
ményes áron. 
Az önkormányzat tulajdonában lévõ színpa-
dot is igénybe veszik. Erre a célra 500.000,- Ft
összeget szeretne kérni, az általános tartalék
terhére.
A képviselõ-testület a 2013. július 26-28 között
megrendezendõ fesztivál költségeire 500.000,-
Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot biztosít az álta-
lános tartalék terhére. 
A fesztivál elnevezését az alábbiakban hatá-
rozza meg a képviselõ-testület:
�I. Zamárdi Fröccs Fesztivál�.
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1. I. sz. Mélyépítõ Kft (Polgár-
mesteri Hivatal kivitelezõje)
kérelmének megtárgyalása

A képviselõ-testület a DDOP-4.4.1/A-09-
2f-2011-0006. számú projekt Zamárdi
funkcióbõvítõ integrált fejlesztése elne-
vezésû pályázat Polgármesteri Hivatal
felújítása kivitelezésére vonatkozó I. sz.
Mélyépítõ Kft és Önkormányzat között
hatályban lévõ vállalkozási szerzõdés
rész határidejének módosításához a mû-
szaki ellenõr által jóváhagyott akadályoz-
tatás miatt hozzájárul. A részhatáridõ
módosított dátuma: 2013. május 22. 
A képviselõ-testület a DDOP-4.4.1/A-09-
2f-2011-0006. számú projekt Zamárdi
funkcióbõvítõ integrált fejlesztése elne-
vezésû pályázat Zamárdi, Rákóczi Fe-
renc utca és Szabadság tér projektelemre
vonatkozó kivitelezési határidejének

(Polgármesteri Hivatal felújítása és kör-
nyezetének rendezése tárgyú vállalkozási
szerzõdés vég határidejének) módosítá-
sához a mûszaki ellenõr által jóváhagyott
akadályoztatás miatt 2013. június 20.
napjáig bezárólag hozzájárul. 
Felkéri a közbeszerzést lebonyolító
Kapos-Hidro Kft-t, hogy a szerzõdés mó-
dosításához szükséges intézkedéseket,
bejelentéseket, a közbeszerzési teendõ-
ket a határozat kézhezvételét követõen
haladéktalanul megtenni szíveskedjenek.
(4 igen, 2 nem)

2. Hadám BT lakás bérleti jogvi-
szony felmondása

A képviselõ-testület megtárgyalta dr.
Haas Judit (Hadám Bt) beadványát, és a
Zamárdi, Honvéd utca 4. szám alatti ön-
kormányzati lakásra vonatkozó bérleti

szerzõdés 2013. május 31. napjával törté-
nõ felmondásához hozzájárul. A képvise-
lõ-testület a lakás tisztasági festését kö-
vetõen veszi át az ingatlant. A képviselõ-
testület az ingatlanon található riasztó le-
szerelését kéri a bérlõtõl.

3. Régészeti kiállítás felállítására
megbízás

A  képviselõ-testület a zamárdi régészeti
kiállítás felállítására bruttó 1.446.000,- Ft
összegben a múzeum által összeállított
költségvetésnek megfelelõen megbízza a
Rippl-Rónai Megyei Hatáskörû Városi
Múzeumot.

Matyikó Zsuzsa

Beszámoló
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. május 6-i ülésérõl

Tisztelettel hívja és szeretettel várja Zamárdi Város Ön-
kormányzata a város valamennyi lakosát, üdülõvendé-
gét a �Miénk a város� elnevezésû programra, melyet a
városi cím elnyerésének 5. évfordulója alkalmából ren-
dezünk.

PROGRAM:
Helyszín: a felújított Polgármesteri Hivatal

10.00- 12.00: 

-    Polgármesteri köszöntõ
(Csákovics Gyula polgármester)

- Beszámoló a pályázatról ( Dr. Dudás Anita, jegyzõ)
- A  Polgármesteri Hivatal, a Szabadság tér és a 

Rákóczi utca ünnepélyes felavatása 
( Csákovics Gyula, polgármester)

- Díszpolgári címek átadása ( Csákovics Gyula,
polgármester)

- Az avarkori leletanyagot bemutató vitrin átadása 
( Dr. Ábrahám Levente,a Rippl-Rónai Megyei 
Hatáskörû Múzeum igazgatója)

- A Zamárdi története képekben címû könyv bemutató
ja ( Bemné dr. Schneider Mária fõszerkesztõ)

/ Felhívjuk figyelmüket, hogy a könyv a nap folyamán
50%-os kedvezménnyel vásárolható meg!)

13 � 19 óra: szórakoztató programok gyerekeknek és
felnõtteknek

Helyszín: a Kossuth utca végén található ren-
dezvényterület (rendezvénysátor):

Részletes program:
13:00: Gólyalábas kisbíró hírverései a délutáni
mûsorokat illetõen
14:00-18:00: Pintérék gyerkõcprogramja ,valamint
Toma és csapata (népi ügyességi játékok, játékos ani-
máció) helyszíne: a Sirály Hotel melletti zöld területek
14:00: Fourtissimo együttes koncertje
15:00: Az Újvárosi DSE kötélugróinak bemutatója 
16:00: Hórihorgas Hujákolók Pillangóvarázs címû
gólyalábas játéka
17:00: A Magyar Állami Népiegyüttes táncosainak
elõadása
18:00: Nagy Ibolya (Interoperett) és Virágh József 
( Budapesti Operettszínház) mûvészeinek operett
elõadása

A programok közben lehetõség van a gyermekek
számára ingyenes vitorlázásra
(Zamárdi Baráti Kör) ill. mindenkinek kocsikázásra
(ZPSE Lovas Szakosztály).

19.30: Filmesek falának felavatása �
helyszín: Kertmozi

20 óra: LGT Emlékzenekar koncertje  
Helyszín: rendezvénytér (rendezvénysátor-Kossuth utca
vége)
21.30:Ingyenes filmvetítés �helyszín: Kertmozi

A nap folyamán - 9-21óra között - kézmûves vásár a
Rákóczi utcában .

A mûsorváltozás jogát az Önkormányzat fenntartja.

MEGHÍVÓ

A hatályos jogszabályok alapján, mindenkinek kötelessége a parlagfû-mentesítés elvégzése (a saját vagy használatában
lévõ ingatlanán június 30-ig) és a parlagfûmentes állapot- vegetációs idõ alatti (július 1-tõl szeptember 30-ig) -

fenntartása!
Zamárdi Polgármesteri Hivatal



2013. június 5.oldal Zamárdi Hírmondó

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV SEGÍTSÉGÉVEL VALÓSULT MEG ZAMÁRDI VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBÕVÍTÕ

INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE.

2013/05/28

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul meg �Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ integrált fejlesztése� címû, DDOP-

4.1.1/A-09-2f-2011-0006 sz. pályázat keretében a � Miénk a Város�  elnevezésû  program.

2013. június 29.-én szombaton Zamárdi Város Önkormányzata egész napos programot szervez, melynek során a pályá-
zat keretében elkészült és felújított  Városháza, Kertmozi, Közösségi ház, Balaton tér I,  Balaton tér II., Szabadság tér és a Rá-
kóczi Ferenc utca kerül bemutatásra és a városlakóknak átadásra. 

A rendezvény programja: 

2013. június 29-én, szombaton, 10.00 órától 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér (Zamárdi, Szabadság tér 4.) 
- Megnyitó: Polgármesteri köszöntõ, beszámoló és összegzés a Zamárdi városközpont funkcióbõvítõ integrált pályázatáról;(Vá

rosháza tér, vagy Polgármesteri Hivatal Nagyterme)
- A Polgármesteri Hivatal, a Szabadság tér és a Rákóczi F. utca ünnepélyes felavatása; Díszpolgári címek átadása (Polgármes

teri Hivatal)
- Az avarkori leletanyagot bemutató vitrin átadása (Polgármesteri Hivatal multifunkciós nagyterme)
- A �Zamárdi története képekben� címû könyv bemutatója (Polgármesteri Hivatala nagyterme)

10.00-tõl 12.00 óráig a projekt keretében felújított épületek, terek bemutatása �Zamárdi séták� keretében

11.00 órától 13.00 óráig �Ilyen volt, Ilyen lett�- munkaközi fényképek a projektelemekrõl kivitelezés közben ízelítõ
Helyszín: felújított Közösségi ház Nagyterme (Zamárdi, Honvéd u.6.) 

13.00 órától � 19.00 óráig: szórakoztató programok gyerekeknek és felnõtteknek, avagy a felújított létesítmények birtok-
bavétele:
Helyszín: a felújított Rákóczi F. utca É-i végétõl jobbra található rendezvényterület (rendezvénysátorban), valamint a  Kossuth L.
utca végénél található Balaton tér I. rendezvénytér határolásában;

13:00: Gólyalábas kisbíró hírverései a délutáni mûsorokat illetõen;
14:00-18:00: Pintérék gyerkõcprogramja ,valamint Toma és csapata (népi ügyességi játékok, játékos animáció) helyszíne: a

Sirály Hotel melletti zöld területek;
14:00: Fourtissimo együttes koncertje;
15:00: Az Újvárosi DSE Kötélugróinak bemutatója; 
16:00: Hórihorgas Hujákolók Pillangóvarázs címû gólyalábas játéka;
17:00: A Magyar Állami Népiegyüttes táncosainak elõadása;
18:00: Nagy Ibolya (Interoperett) és Virágh József (Budapesti Operettszínház) mûvészeinek operett elõadása

19.30 órakor: Filmesek falának felavatása 
Helyszín: a pályázat keretében felújított Zamárdi Kertmozi (Zamárdi, Kossuth L.utca 14.)
19.50 órakor: Aranyhíd és Naplemente fényképezés a Balaton déli partján csodás panorámával
Helyszín: Balaton tér II. (Pályázat keretében kialakított Balaton Szíve tér!  Zamárdi, Eötvös utca folytatásában a Hotel Wellamarin
É-i homlokzata elõtt a Szabadstrandon)
20 órakor : LGT Emlékzenekar koncertje  
Helyszín: rendezvénytér (Rákóczi F. utca É-i végétõl jobbra a Kossuth L.utca végnél)
21.30 órakor: Ingyenes filmvetítés
Helyszín: felújított Kertmozi (Zamárdi, Kossuth L. utca 14.)
A nap folyamán � 9.00. órától -21.00. óráig Kézmûves vásár
Helyszín: Zamárdi, Rákóczi F. utca
A rendezvényen részt vesznek: a város lakossága, helyi civil szervezetek, a város Önkormányzatának és szerveinek dolgozói,
az összes projektben együttmûködõ partner, az NFÜ érintett emberei, meghívott vendégek.

Mindenkit szeretettel várunk! dr. Dudás Anita sk.
projektfelelõs 

Zamárdi Város Önkormányzata
Cím: 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: +36 (84)348-400, +36 (84) 348-711
E-mail: zamardipmh@t-online.hu
Honlap: www.zamardi.hu



A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû:  2013. július 1-jétõl  - 2015. december 31�ig
tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ 

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2013. július 1. - 2015.
december 31-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8621 Zamárdi, Kossuth L.u. 16. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok: Az intézményre vonatkozó hatályos jogsza-
bályokban meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a �Közalkalmazottak jogállásáról szóló� 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
� Szakirányú felsõfokú végzettség  
� vezetõi gyakorlat
� legalább 2 év idegenforgalomban szerzett gyakorlat

szakmai tapasztalat
német-angol nyelvtudás 

� Magyar állampolgárság 
� Büntetlen elõélet 
� Cselekvõképesség 

Elõnyt jelentõ kompetenciák: 
� több éves vezetõi gyakorlat 
� lengyel nyelvtudás

Bérezés:  Kjt. szerint történik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
� A pályázó szakmai önéletrajza 
� Az  intézmény vezetésére vonatkozó program a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléssel (vezetési program) 

� Iskolai végzettségeket és szakképzettségeket igazo-
ló képesítések másolata 

� A szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata 
� Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
� A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a

pályázati anyagot a pályázat véleményezésében
és elbírálásában résztvevõk megismerhetik 

� Nyilatkozat arról, hogy a pályázatnak nyilvános
képviselõ-testületi ülésen történõ elbírálásához
hozzájárul-e, vagy zárt ülés megtartását kéri 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 14. 12.00. óra  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hor-
váth Cecília nyújt, a 84/345-290-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

� Postai úton, a pályázatnak Zamárdi Város Önkormányzata
címére történõ megküldésével (8621 Zamárdi, Szabadság tér
4. ) Kérjük a borítékon feltüntetni Tourinform vezetõ  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
� www. zamardi.hu 
� Heti Hirdetõ 
� Zamárdi Hírmondó 

Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2013. június

Zamárdi Város Önkormányzata 
a �Közalkalmazottak jogállásáról szóló� 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi ház és Városi Könyvtárintézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakör
betöltésére. 

20 éves a Zamárdi Baráti Kör civil szervezet

Meghívó a 20 éves Zamárdi Baráti Kör ünnepi közgyûlésére
A közgyûlés helye: Zamárdi Közösségi Ház (Zamárdi, Honvéd u 6.)
Ideje: 2013. július 20. 10:00 óra
Napirendi pontok:

1. Az elnök beszámolója az elõzõ közgyûlés óta végzett munkáról (írásos anyag)
2. Pénzügyi beszámoló elfogadása
3. Alapszabály módosítása
4. Egyebek

A Közgyûlés írásos anyagai a Baráti Kör honlapján megtekinthetõk, a meghívóval
együtt is elküldjük tagjainknak.
Kérjük, hogy a képviseleti meghatalmazást, amennyiben megbízottat küldenek, ki-
töltve adja le a megbízott a mandátumvizsgálatnál jelentkezéskor.
Egyúttal tájékoztatjuk tagjainkat, hogy amennyiben a meghirdetett közgyûlés nem
lesz határozatképes, úgy az elnökség 2013. július 20. 10:30-ra hívja össze a megis-
mételt közgyûlést az eredeti közgyûlés helyszínén.
Az eredményes munkához tagjaink részvételére és véleményére feltétlen számí-
tunk.

Üdvözlettel
Zamárdi Baráti Kör elnökség

In memoriam
Lain Ferenc

(1956.12.08.-2013.04.23)

Lain Ferenc települési képviselõként
két cikluson keresztül, 1998-2002-ig és
2002-tõl 2006-ig vezette Zamárdi
Pénzügyi Bizottságát.
Õ volt a zamárdi kikötõfejlesztés meg-
álmodója és a zamárdi képviselõ-tes-
tület kikötõfejlesztéssel kapcsolatos
koordinátora.

Emlékét szívünkben megõrizzük!

Zamárdi Város Képviselõ-testülete



FELKÉRÉS FOTÓZÁSRA
Kedves Zamárdiak, kedves Mindenki!
VÉGRE ITT A TAVASZ, KÖZELEG A NYÁR! 
Zöldell a természet, nyílnak a kerti és vadon élõ virágok, megint
van víz a Balatonban, megújul, átépül Zamárdi, és gyönyörûen,
hétágra süt a nap! Legalábbis pillanatnyilag, és nagyon remél-
jük, hogy most már a hosszú tél után így is marad jó sokáig!!! :)

A fotózás témája: �Vidám, napsütéses, mosolygós Zamárdi�

Kérünk minden vállalkozó kedvû profi- és hobbifotóst, hogy
szorgalmasan kattintgasson, és ha szeretnék a város honlapján,
valamint turisztikai kiadványaiban (pl. a szálláskatalógus cím-
lapján) viszontlátni Zamárdira nagyon jellemzõ fotóikat, akkor
az általuk �igazán jól sikerült�-nek minõsített képeket juttassák
el a Tourinform Irodába elektronikus úton e-mailben, pendrive-
on, CD-n vagy DVD-n. 
A fotók folyamatosan beküldhetõk, kérjük, mindenképpen tün-
tessék fel: a fotó készítõjének nevét, címét, e-mail címét, tele-
fonszámát, valamint a �Vidám, napsütéses, mosolygós
Zamárdi�jeligét! Ez esetben mindig visszaigazoljuk a képek be-
érkezését.
Végsõ leadási határidõ: szeptember 20., péntek

Fõ témák a vidám színek, a napsütés, a mozgalmas élet, a mo-
solygós felnõttek és gyerekek Zamárdiban. Segítségül mellékel-
jük a rendezvénynaptárt.
A leadott képeknek jó minõségûeknek, nyomdai használatra al-
kalmasnak kell lenniük, azaz  min. 2600x1900 felbontással és
min.150 dpi-vel kell, hogy rendelkezzenek. 

Az 5 leginkább használható fotó készítõjének ajándékkal fejez-
zük ki köszönetünket 2013. október 11-én, pénteken! Minden
megjelentetett fotó készítõjének nevét feltüntetjük!
Addig is köszönjük segítségüket, együttmûködésüket! Jó szóra-
kozást, sok örömet a munkához!

Zamárdi Kártya, Erzsébet utalvány, SZÉP Kártya elfogadó he-
lyek
Minden évben frissítjük a Zamárdi kártya és a különféle utal-
vány elfogadó helyek listáját. Kérem Önöket, hogy jelezzék az
irodában, ha rendelkeznek a SZÉP kártya és az Erzsébet utal-
vány vagy bármilyen más szolgáltatás valamelyikével, hogy az
érdeklõdõ vendégeknek továbbítani tudjuk az erre vonatkozó
információkat.

Balaton Sound jegyvásárlás
Irodánk kiemelt jegyterjesztõ hely, lehetõség van a Balaton
Sound Fesztiválra napijegyeket vásárolni. Fizetni: készpénzzel,
SZÉP kártyával, utalványokkal is tudnak. 
A bérletek elfogytak! (A bérletek árusítását országos és nemzet-
közi szinten is leállították.)
Napijegyek június 3-tól: 15.000 Ft

Zamárdi a Balatoni Vágtán
Május 18-án rendezték a Nemzeti Vágta balatoni elõfutamát
Rádpusztán.
A délelõtt folyamán zajlottak az elõfutamok, majd délután négy
órakor kezdõdött a döntõ. A lovasunk: Fodor Szilvia, Tiffany
Héra nevû lovával, az elõfutam során elsõként szerezte meg a
balatoni vágta döntõjében való részvétel jogát.
A nap folyamán kézmûves vásár, gyerekprogramok (pónilo-
vaglás, állatsimogató, játszóház) és a résztvevõ települések be-
mutatkozásának megtekintésére volt lehetõség. Irodánk is kite-

lepült erre a napra, a kiadványok mellett Zamárdi felirattal és
logóval ellátott ajándéktárgyainkat is árusítottuk.
Délután a színpadon felléptek: az Onogur Hagyományõrzõ
Egyesület (íjász- és fegyverbemutatót tartott), Gyenesei Huszá-
rok, Balatonszárszó Néptánc Egyesülete és  városunk táncos lá-
nyai a Little Stars - a Veszprémi Kid Rock and Roll zamárdi ta-
gozata. Õk Varga Miklós koncertje után léptek a színpadra.
Köszönjük szépen a lányoknak a szórakoztató produkciót, na-
gyon ügyesek voltak!
A délutáni döntõ nagyon kiélezett volt. A végeredmény:
1. Farkas Ferenc (Kenéz, Szentgál), 
2. Fodor Melinda (Deres, Súr), 
3. Fodor Szilvia (Tiffany Héra, Zamárdi).

Hirdetési lehetõség
Kérjük a civil szervezetek, egyesületek, klubok vezetõit, hogy a
honlapon található leírásaikat, tájékoztatóikat legyenek szíve-
sek frissíteni, képekkel is kiegészíteni! Köszönjük együttmûkö-
désüket!
A Tourinform iroda az alábbi hirdetési lehetõséget kínálja,
melyre várja a vállalkozók, szolgáltatók jelentkezését:

Kihelyeztünk 9 db várostérképet a település különbözõ pontja-
in az ideérkezõk és már itt nyaralók szélesebb körû tájékoztatá-
sának érdekében. Ezek a térképek 100x200 cm fekvõ méretûek,
amelyek hátulján ugyanekkora méretben színes hirdetési lehe-
tõséget biztosítunk.  A térképek minden esetben a közlekedési
utak felé néznek, a hirdetési felületek pedig a helyszíntõl függõ-
en a strand, parkoló, játszótér irányába. 
Pontos helyek: 1. Harcsa utca � Kiss Ernõ u. sarok; 2. Bácskai
utca � Kiss Ernõ u. Ny-i sarok; 3. Kossuth sétány � Kiss Ernõ u.
K-i sarok; 4. Táncsics utcai strand; 5. Jegenye tér: Dessewffy u.
É-i oldala és a Jegenye sor Ny-i oldala; 6. Rózsa tér: ABC par-
koló Ny-i oldala; 
7-8-9. Zamárdi vasútállomás; Zamárdi felsõ vasútállomás;
Széplaki vasútállomás.
(A megjelenés elõtt 3 helyre már volt jelentkezõ, így már csak 6
db tábla áll rendelkezésükre!)

A hirdetés ára, mely tartalmazza a gyártási és kihelyezési költ-
ségeket is (!!!): 
40.000 Ft (áfamentes) / 1 év 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni, határ-
idõ: 2013. május 30.

Kérjük, megrendelés elõtt gyõzõdjenek meg arról egy helyszíni
szemlével, hogy az Önök által kigondolt hely megfelel-e elkép-
zeléseiknek! Köszönjük együttmûködésüket!

Tourinform iroda nyitva tartása
Június 1-jétõl: hétfõtõl péntekig, 8-16 óráig; június 17-tõl: hét-
fõtõl péntekig 9-17 óráig, szombat, vasárnap 9-13:00 óráig ál-
lunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére. A rendezvényeken való
részvétel miatt lehetnek változások a nyitva tartásban. Errõl az
iroda ajtaján tájékoztatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket
köszönjük! 

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

Horváth Cecília
Gábor Krisztina

2013. június 7.oldal Zamárdi Hírmondó

Tourinform Hírek
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Zamárdi rendezvények 2013. II. félév július

2013. április 27. Nyugat-magyarországi kirándulásunkon
megcsodáltuk az ezeréves Pannonhalmi Fõapátságot és a
zirci barokk templomot, megmásztuk a cseszneki vár falait,
a zirci arborétum évszázados fái alatt medvehagymát
gyûjtöttünk. A közös ebéd és egy kis nótázás sem maradt ki
a programból.

Köszönet a szervezõnek, Perge Krisztának.

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET tavaszi kirándulásai

2013. május 20.Pünkösdhétfõn helyi kirándulással
búcsúztunk a tavasztól.....



2013. június 9.oldal Zamárdi Hírmondó

ISKOLAI HÍREK

Május 9-én ismét drámapedagógiai foglalkozás zajlott a
6. o. számára. Fantasztikus hírt tudtunk meg:
iskolánkból nyáron 20 tanuló vehet részt in-
gyen egyhetes táborozáson.

10-én a madarak és fák napja alkalmából szervez-
tünk akadályversenyt.
Mindenki nagy izgalommal készült a házi ber-
kenye és a gyurgyalag témákból. A felsõsök-
nél a Gál Péter vezette �Paulák� csapata
nyert.

11-én táncos lábú néptáncosaink Siófokon mérettek
meg. Mindhárom csoportunk ezüst minõsítést
kapott.

14-én a kis óvodások, a leendõ 1. osztályosok láto-
gattak el iskolánkba.
A negyedikesek az osztálykirándulás alkal-
mával Nagyvázsonyt, Örvényest és Zircet
�vette be�.
Ezen a napon Cseh Iván Patrik doktor bácsi
tartott 1-1 órát az egészséges életmódról, táp-
lálkozásról az 5. és a 6. o. számára.

16-17-én csodálatos ásványokban gyönyörködhettünk.
18-án zajlott Szegeden a Bendegúz Nyelvészverseny

országos döntõje.
Diákjaink ismét kitettek magukért:
GÁL PÉTER (megyei elsõ) országos 2.,
Walter Dominika (megyei elsõ) országos 6.,
Gál Kincsõ (megyei második) országos 10.
lett.
Büszkék vagyunk rátok!

23-24-én a 7. osztály Nyugat-Magyarország nevezetes-
ségeivel ismerkedett. Pannonhalma, Gyõr,
Nagycenk, Fertõd, Sopron és Veszprém felejt-
hetetlen élményt nyújtott.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójában
szépen szerepeltek tanulóink. 
Gál Péter 3., Gál Kincsõ, Csikós Marcell 4., Hajdu Noémi 6. he-
lyezést ért el.

A �Mozaik� tanulmányi verseny országos döntõjében is nagysze-
rû eredmények születtek. 

A német nyelvi verseny 8. osztályosai között WENKE MAX lett a
legjobb az országban. A 6. osztályosok mezõnyében Lukács Réka
a 3., Horváth Balázs 5., Lukács Borbála 12., Valla Szonja 13. lett.

A magyar nyelvi versenyben Gál Péter a 7. helyet szerezte meg. Ez-
úton is köszönjük az önkormányzat, a GAMESZ, a KIK és a szülõk
segítségét, akik a versenyekre való eljutásunkat lehetõvé tették.

ISKOLAI SPORT

Május az atlétikai versenyek hónapja, s diákjaink nagyszerû-

en szerepeltek a versenyeken.

Körzeti diákolimpia-csapatversenyek

II. kcs-os lányok: 1. Zamárdi:

(Balogh Veronika, Balogh Viktória, Horváth Luca, Ficsor

Nóra, Havas Léna, Kopeczky Panna)

II. kcs-os fiúk: 1. Zamárdi:

(Nagy Gergõ, Erdélyi Norbert, Péter Bódog, Fenyvesi Gábor,

Gál László, Gazdag Noel)

IV. kcs-os lányok: 1. Zamárdi:

(Lajkovics Viktória, Kocsis Lilla, Darai Dorottya, Erdélyi Réka,

Bognár Beatrix, Kamondi Rebeka és Kitti)

IV. kcs-os fiúk: 2. Zamárdi:

(Soós Áron, Dancs Kristóf, Kovács Kristóf, Palkovics Krisztián)

III. kcs-os lányok: 3. Zamárdi:

(Kabály Anna, Lukács Réka és Borbála, Palkovics Vanessza,

Csehi Gréta)

III. kcs-os fiúk: 3. Zamárdi:

(Haupt Bernát, Fenyvesi Adrián, Tarr Péter, Kabály Tamás,

Nagy Norbert, Szabó Balázs)

Egyéni versenyben: 1. Ficsor Nóra

1. Nagy Gergõ

2. Tarr Péter

3. Darai Dorottya

A megyei diákolimpián is ügyeskedtünk.

A II. kcs-os fiúk a 4,. a lányok az 5., a IV. kcs-os lányok a har-

madik helyet szerezték meg.

Nagy Gergõ lett az alsós fiúk mezõnyében Somogy megye

diákolimpiai bajnoka, Erdélyi Norbert 5. lett.

Gál Péter Körzeti diákolimpia bajnok alsós csapat

Május 17-én, péntek délután
jó hangulatú akadályversenyen
vettek részt az ÕRSZEM szak-
kör tagjai a balatonendrédi ha-
lastavaknál. Rendezvényünk le-
bonyolításához Csákovics Gyu-
la polgármester úr szerzett tá-
mogatókat. Ennek köszönhetõ-
en egyenpólót kaptak a verseny
résztvevõi, valamint a fárasztó
nap után egy jól megérdemelt
fagylaltozáson pihenhették ki a
fizikai és szellemi erõnlétet
igénylõ megmérettetés fáradal-
mait.
Ezúton szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket polgármester úr-
nak segítségét, és azt, hogy sze-
mélyes jelenlétével megtisztelte
tanulóinkat.



JÚNIUS
Alkalmi programok:

4-e, 18:00 Trianoni-emlékünnepség a Magyar Fájdalom-  
szobornál

5-e: használtruha-vásár

7-e: vásár

8-a, 17:00: Színházi járat Veszprémbe. Kálmán Imre: 
Monmartrei ibolya � operett.

13-a:vásár

19-e: vásár

23-a,22:00: Szent Iván éji idõutazás Kecskés András és 
zenésztársaival. Gyülekezõhely a templomtér. Rossz idõben
helyszín a közösségi ház.

29-e: 5 éve város Zamárdi! Színpadi mûsorok, koncertek, õster
melõi és kézmûves vásár. Helyszínek: Rákóczi utca, Kiss 
Ernõ utca, kertmozi. 

30-a, 20:00: Hirschmann Attila fotókiállításának megnyitója a 
tájházban. (Idõszaki kiállítás aug. 31-ig.)

Ki mit tud? �gálánk idén is két felvonásos volt! Minden szereplõt
meg kellene említenem, mert megérdemelnék, hisz tehetségükkel
megajándékozták a közönséget, egymást, de hosszú volna a lista.
Ezért inkább azt emelem ki, hogy színpadra léptek az ovisok, a
hangszeresek közt volt például hegedûs, furulyás, klarinétos, sza-
xofonos, kürtös. Szépen sikerült versmondások, mesemondások
színesítették a kínálatot. Nagy örömömre néptáncos fiúk is meg-
mutatták a székely virtust. Az énekeseket meg a nõi kórust se fe-
lejtsem ki! Kisdiákok, gimnazisták, egyetemisták, felnõttek, nyug-
díjas csapat egyaránt a színpadra léptek! Még erdélyi diaképes be-
számolóban is részünk volt! Nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy az
ilyen rendezvények által kovácsolódik össze a jóakarat és szeretet
jegyében egy település közössége! Jövõre tehát meg kellene pró-
bálnunk újra! És végül szeretném megköszönni Kiss Istvánéknak,
hogy vállalták idén is az ajándék fagyikuponok beváltását!
A Pünkösdi vigasság (idén nem ez, hanem a fõzõverseny, e na-
gyobb szabású rendezvény a hivatalosnak számító szezonnyitó)
hangulatos rendezvényünk volt. Sikerült a színpadnak a tájolása,
remek helyet találtunk a Kenderkóc játékparknak, Gubányi Kata
kézmûves játszóházának, ügyes volt a bûvész Hegyaljai Sándor,
jópofa a Hujákolók óriásbábos és gólyalábas elõadása, és kelle-
mes az idõjárás � egészen addig, míg meg nem jött az adriai vi-
har! Természetesen számítottunk rá, és fél órával a megérkezte
elõtt befejeztük a programot. Mindenki nyugodt tempóban, idõ-
ben hazaérhetett. Elég szeszélyes manapság az idõjárás, bizony,
fel kell készülni az ilyen eshetõségre is! Az elmaradt Fourtissimo
koncertre június 29-én kerül majd sor. A Jegenye téri vendéglõ-
sök készséges segítségét köszönöm, miképp a közterületesek és
polgárõrök szolgálatát.
Kedves Zamárdi Gyerekek, Édesapák és Nagypapák! Különösen,
kik barkácsolni szeretnek! Az idei Balatoni Játszadalom aug. 8-
11-e között lesz! Ezúton is buzdítok minden érdeklõdõt, hogy a
nyári szünetben készüljenek a Tréfás Vizi Járgány-bemutatóra jó-
pofa alkotások, vizet hasító csodatákolmányok! 

Gál Péter népmûvelõ

A szeszélyes április végén az óvodások is részt vettek produkcióik-
kal a városi KI-MIT-TUD-on. A nyuszi csoportosok a farsangi
�Hupikék Törpikék� táncot; a tulipános csoportosok gyermekdal-
okra koreografált táncot adtak elõ, fantasztikus sikerrel. Büszkék
vagyunk, hogy így ki mertek állni nagy színpadon közönség elõtt.
Leendõ kis óvodások kukucskálhattak be mindennapjainkba a
nyílt héten. Beiratkozás közben kipróbálták az udvari, csoportszo-
bai játékokat, meglesték az ovisok tevékenységeit. 3 napi vendé-
geskedés után 3 éves koruktól már õk is e csapat tagjai lesznek, az
idei évben 25 elõjegyzésbe vett gyermeket írtunk fel.
Lázasan készülõdtek az ovisok az anyukák, nagymamák köszönté-
sére. Verseket, dalokat tanultak az ünnepre. Délelõtt Figura Ede
bácsi zenés elõadását mulathatták végig a gyerkõcök, aktívan részt
is vettek benne, fantasztikus elõadásnak lehettek részesei. A  kö-
szöntõ után kerti partit szerveztünk az óvoda udvarán. A gyerme-
kek ugráló várban, lovaskocsikázva, tûzoltó-, mentõ-, versenyau-
tóban ülve, szalonnát sütögetve töltötték el családjukkal közösen
a délutánt. Most csillám � tetoválást is kaphatott minden gyermek.
Köszönjük mindenkinek az élménydús, önzetlen felajánlásokat.
Az iskolába készülõk ellátogattak az elsõ osztályosokhoz. Az isko-
lás élet hangulatából kaptak ízelítõt, s játékosan felfedezhették le-
endõ tanító nénijük vezetésével az iskola épületét is.
A könyvtárban Ildi néni várta a csoportokat 1-1 órára, megmutat-
ta a könyvek rejtelmes világát.
Egyre többet kirándulunk, túrázunk, ha az idõ engedi. Egy esõs-
nek induló napon a nyuszis csoport szülõkkel együtt biciklitúrázós
napot szervezett (bár az eredeti terv helyett az óvoda környékére
a bizonytalan idõ és a viharjelzés miatt). A tulipános és almás
gyermekcsapat pedig gyalogtúrázott a Balaton-parton. Az ebéd
mindhárom csoportnak bográcsban készült a szülõk közremûkö-
désével. Mindannyian piknikeztünk a teraszon. 
Virágpalántákat kapott az óvoda szülõi felajánlásból. Most már az
udvart és a parkolót díszítik. Köszönet az óvoda dolgozóinak, akik
szívügyüknek tekintik az óvoda elõtti közterületet, és a szülõknek,
akik szintén önzetlenül támogatják ennek megvalósítását.
A takarékszövetkezet takarékosságról szóló rajzpályázatára is ké-
szítettünk �mûveket�, miközben megbeszélgettük a spórolás, ta-
karékosság elõnyeit, izgatottan várjuk az eredményt.
A dolgos hétköznapok után hamarosan jöhet a nyári gondtalan-
ság, jól megmozgatva magunkat a kihívás napján. Utána elballag-
tatjuk a �nagyokat�. Gyereknap alkalmából Patcára kirándulunk,
és június közepéig élvezzük a szülõk által felajánlott sok kirándu-
lást, fagyizással, palacsintázással, egyéb finomságokkal, nem fe-
lejtve ki a jó kis cseresznye-szedéseket.

Donászi Magda: Kicsik búcsúja

Bölcsödésbõl óvodás lesz,
Óvodásból iskolás.
Akármilyen nagy a világ,
Ez mindenütt így szokás.

Táska lesz rajtatok,
Büszkék lesztek egy kicsit.
Gondoljatok ránk is néha,
Így búcsúznak a kicsik.

Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2013. június

ÓVODAI HÍREK KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK



2013. május 12-én vasárnap a Nõk a Balatonért Egyesület
Zamárdi csoportjának tagjai felkerekedtek, hogy megnézzék Eu-
rópa legnagyobb édesvízi akváriumát Poroszlón az Ökocentrum-
ban. Megnézhettük az 1 millió liter össztérfogatú akváriumrend-
szert, és bepillantást nyerhettünk a Tisza-tavat lakó állatok életé-
be. Az akváriumok több mint 40-féle hazai halfajtát, valamint kö-
zel 15 kétéltû- és hüllõfajt mutatnak be.
Délután fantasztikus kirándulást tettünk Kékestetõn. 
A NABE jutalmul az Országos Szellemi Diákolimpián elért II.
helyezéséért a Zamárdi Általános Iskola csapatát is elvitte a ki-
rándulásra. Ezúton is gratulálunk a teljesítményükhöz!

A hosszú tél után köztereink is rászorultak a nagytakarításra. A
Rózsa teret Pálfiné Ica, Kajdiné Ica, Kiss Csabáné Éva, Tálos
Ágota, és Tóthné Ildi szabadította meg az õsszel/télen felgyûlt
zöldhulladéktól, és frissítették fel a tér virágágyásait. A körforga-
lom megújulása Kiss Csabáné Éva és Tóthné Ildi munkáját dicsé-
ri. A NABE Zamárdi csoportjának tagjai segítettek a GAMESZ-
nak a közterek virágosításában is. A munkában a NABE részérõl
Pappné Klári, Takács Györgyné Erzsi és Kiss Gyuláné Eszter vet-
tek részt.
Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget.

A NABE Zamárdi csoportja ebben az évben is szeretné az eddig
gondozásában tartott köztereket (Rózsa tér, endrédi körforga-

lom) a nyár folyamán rendben tartani. Szívesen látunk mindenkit
körünkben, így ha valaki szeretne csatlakozni a tereket rendben
tartó csoportokhoz, kérjük jelezze Kajdi Tiborné Icánál, vagy
Tóth Józsefné Ildinél. Minden segítõ kézre szükség van!
A NABE Zamárdi csoportjának kis csapata a pünkösdi ünnepe-
ket Csíksomlyón töltötte. Erdélyi kalandozásuk során ellátogattak
Gyergyótölgyesre, lerótták kegyeletüket Dobribán Géza bácsi sír-
jánál.

A 2013. január elején tartott NABE gyûlésen felvetõdött egy öt-
let, melyet kisebb-nagyobb módosításokkal a csoport kivitelezhe-
tõnek talált, támogatott és elfogadott, majd felvételre került a
2013. évi programjaink közé. Tavasszal elkezdõdtek a munkála-
tok, majd a 2013. május 6-i csoportgyûlésen a vezetõség bejelen-
tette, hogy a Nõk a Balatonért, nõk a gyerekekért program keretén
belül 2013. június 17-tõl 10 olyan somogyfajszi kisdiák fog
Zamárdiban üdülni, akik családjuk körében ezt az anyagi feltéte-
lek hiánya miatt nem tudják megtenni. Zamárdi már többször
megmutatta, hogy összefogásban utolérhetetlen. Ezért szeretnénk
kérni a zamárdi lakosokat, vállalkozókat, hogy ha módjukban áll,
támogassák a kezdeményezésünket. Szívesen fogadunk az étkez-
tetésre (fagyi, lángos, stb�), vagy a gyerekek szórakoztatására,
programokra (kézmûves foglalkozás, túra-séta vezetés, stb�) vo-
natkozó felajánlást is. Az ötleteket, felajánlásokat Kajdi Tiborné
Icánál, vagy Tóth Józsefné Ildinél lehet jelezni. Tegyük felejthe-
tetlenné 10 kisdiák nyarát! Elõre is köszönjük szépen mindenki-
nek a segítséget! 

TKT

2013. június 11.oldal Zamárdi Hírmondó

NABE HÍREK

A Nemzeti összetartozás emléknapjára
�Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok � meg fogod tudni, mire gondoltam.�(Idézet Karinthy Frigyes: Levél kisfiamnak címû írásából). Csak ennyi: valami fáj, ami nincs.2013. június 4.

Perjési János

Te, Hunnia testét szabdaló

Te, Hunnia testét szabdaló
gonosz, nemzetgyilok-böllér,
ábécénk örök szégyene, gyalázatos nagy T,
szörnyszónak adtál kezdetet
s az lett maga a vég,
Augsburg, Muhi, Mohács,
Buda, Szigetvár, Majtény,
Világos, Doberdó, Don-kanyar,
Jalta, Párizs, Ötvenhat, s mi jön még?

Remények, vágyak, hitek
hitvány hóhéra lettél.
Antant-igazság nevében levágtad e hon lábát-kezét.
Kiontt vérében fürödve húsába kéjjel beletéptél.
Darabjait aki kapta, marta.
Marcangolóknak egy-egy cafat a bér.
Kérõdzik, böfög a kisantant-bendõ.
Feketébe öltözött egy nép.

Irgalom atyjától kérdem és a világtól:
a gall kastélyban nem történt-e gazság?
Csak mi volnánk az egy szem bûnös nemzet?
Van-e antant- és kisantant igazság?
Mi gyártottunk tán halomra
ágyút, gránátot meg puskát?
Mi fûztük rabláncra egykoron
Indiát, Ázsiát, Afrikát,
s hergeltük � kólót1
ropva � égõ kanóccal
a lõporos hordóra ültetett Balkánt?

A méltányos elbánás talán
nem örök erkölcsi kincs?
Minden igazságnak joga van élni,
miért éppen a magyarnak nincs?
A világ nagyra nyithatja a száját,
de minket hallgatásra int?

Panaszt panaszra halmoz, s szól:
mit akarnak ezek már megint?
Magára mint vétlen áldozatra,
ránk mint hõbörgõkre tekint?

Nem kérdi a kuya se, nincs-e igazunk?
Nem ágál senki a kettõs mérce okán?
A kiválasztottaknak mindent szabad?
Lábbal tiporhatják másoknak a jogát?
Atombombájuk csupán nekik lehet?
Csendõrként ülhetnek a világ nyakán?
A többi kisebbség tiszteletre méltó,
s ölébe pottyanhat, ami neki jár?
Az anyahontól elszakított magyar 
csak álmában láthat autonómiát?

Orkánt akarnak aratni mind,
�kiknek elõdei vad szelet vetettek?
Várják, míg csordultig telik a pohár,
s a Kárpátok lakói bõszen ölre mennek?
A paraván ki mindenkit takar?
Mögötte � sunyi harmadikként � vajon kik nevetnek?
Nem lenne jobb, ha megoldásra nem õk
lelnek, de okos szláv, román, magyar fejek?
S e nemzetek közös otthonára
nem vetnének � sandán rejtõzködõk � szemet?

Negyedik napján június havának
minden áldott évben megállnak az órák.
Itthon: Pesten, Szegeden, Miskolcon�
Otthon: Kolozsvárt, Pozsonyban, Szabadkán�
A kis- és nagymutató másnap útra indul,
de sokáig így már nem mehet tovább.
Ne nyalogassuk gyáván sebeinket!
Ne legyünk Pató Pál, ki mindent elodáz!
Historia est magistra vitae.2
Ennél mindmáig nincs bölcsebb tanács.

Böszörményi Kozák Miklós
1Kóló � fergetes délszláv körtánc
2A történelem az élet tanítómestere (latin)



Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2013. június

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

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

Csütörtök: 19.00 óra
Plébániatemplom

Szombat: 19.00 óra
Plébániatemplom

Vasárnap: 8.30 óra
Plébániatemplom

10 óra Balatonendréd
11.30 óra Kápolna

MISERENDKönyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését.

06-20/9615-834
mvarnagy@freemail.hu

VÁRNAGY

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

Nyomdai munkák: QuickPress nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu
Következõ lapzárta: 2013. június 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,
Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com

Evangelikus istentisztelet
minden hónap elsõ vasárnapján

16:00 órakor.
Helye: Aradi utca - IV. köz sarkán lévõ imaházban.

Tel.: +36-30/769-1146, +36-20/7745488

colorbteam@gmail.com�festést, mázolást
tapétázást, dryvitozást,
külsõ-belsõ szigetelést,
burkolást, betonozást

�vakolást, bontást,
felújítást

�kerti bútorok-faházak
gyártása teljes
kivitelezést ÚJ

Vállalunk:

Color-B Team Kft. Zamárdi Építõipari kivitelezések
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Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról!

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtõl a települé-
si önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez-
nek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatok-
ról.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat az önkormányzat rendelkezé-
sére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére köte-
lezhetõ.
Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenõrzés
során gyûjti be a hivatal az adatokat.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok � az
összeírást követõen - kötelesek lesznek az adatokban bekövetkezõ változásokat bejelenteni!

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elõ az ebek összeírásához szükséges munkafolyamat-
ok elvégzését.A nyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatalban (Fõ utca 106. Bogdánné Maro-
si Gabriella), illetve a májusi és a júniusi Zamárdi Hírmondó mellékleteként szerepel, továbbá a

www.zamardi.hu honlapról is letölthetõ. A nyilatkozat leadási határideje: 2013. június 14.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal 

Állatorvosi hírek
A hétvégén Budapesten  rendezték meg a
kutya világkiállítást. Az elõzõ ilyen szintû
megmérettetés hazánkban 1996-ban volt.
Rengeteg kutya érkezett 70 országból, sok-
sok fajta képviseletében. Érdekes, hogy a
kutya, amely a kõkorszak óta kíséri az em-
bert háziállattá válva, hogyan alakult ilyen
sokfélévé. Lettek óriások, mint a dog, az ír
farkaskutya, vagy a masztiffok, és lettek
minik, mint a yorkshire terrier, havanais, a
toy uszkár, hogy csak az ismertebbeket
említsem. Eleinte a szelekció szempontjai
gyakorlatiasak voltak. Meg kellett felelni
méretben és alkatilag is egy- egy feladat
minél tökéletesebb elvégzéséhez. A tacskó
legyen elég kicsi, hogy beférjen a kotorék-
ba, de elég erõs mellsõ lábaival jól tudjon
ásni, és állkapcsa elég erõs legyen, hogy
felvegye a harcot a rókával. A komondor /
kuvasz tekintélyes méretével tartotta távol
a ragadozókat a nyájtól. Az életünk az
utóbbi idõben eltávolodott a természettõl,
de a kutya velünk maradt. Beköltözött a
házakba, még inkább alkalmazkodott hoz-
zánk. Az állatok közül a kutya az egyetlen
faj, amelynek a �természetes környezete�
megegyezik az emberével. Ha tanulmá-
nyozzák, hogy hogyan hat a kutyára a kör-
nyezet, ebbõl következtetést vonhatnak le
az emberre vonatkozóan is. A híres ma-
gyar etológus, Csányi Vilmos egyre több

ilyen irányú tanulmányt jelentetett meg.  A
tenyésztési szempontok között újabban
sokszor a divatirányok, az extremitások
iránti igények diktálnak. Így jöttek létre a
mindennapi életükben folyamatosan szen-
vedõ állatok. A bulldog, vagy a mopsz,
olyan nyomott orral, hogy küzdenie kell az
oxigénért minden egyes légvételnél. A
sharpei, amelynek egész testét ráncok bo-
rítják, megakadályozva bõrük légzését, és
folyamatos bõrgyulladást elõidézve ben-
nük. Ezért fontos, hogy ezek a nagy kiállí-
tások tartsák szem elõtt a fajta standard-
eket a használhatóság szempontjából is.
Ne felejtsük el, hogy a kutya élõlény, nem
plüss állat. Vannak belsõ tulajdonságok,
amiket a laikus elsõre észre sem vesz, pl.
gyenge idegzetû kiskutya kezdetben csak
mindentõl fél, majd késõbb emiatt válik
harapóssá. A beltenyésztés a hibás gének
felhalmozódását eredményezi. Lehet,
hogy elérik, hogy az adott kutya külleme
hibátlan lesz, de pl. szívbetegségre, epilep-
sziára való hajalmot örököl, és még fiata-
lon megbetegszik, elpusztul. Tenyésztõ
csak az, aki idõt és pénzt nem kímélve tö-
rekszik a legszebb, legtipusosabb, de
mindemellett egészséges kutyák létrehozá-
sára. Ezért ezek a kutyák drágák, nem a
fajta tisztaságuk miatt, hanem a fajtán be-
lül elért hosszú  tenyésztõi munka miatt.
Szaporító pedig az, akinek csak a haszon
számít. Fajtatiszta kutyákat tömegével tart

és párosít akár félévente, majd a kiskutyá-
kat korán elválasztja és eladja. Mindenkit
óvok tõlük. Inkább válasszunk egy keve-
rék, vagy menhelyi kutyát, több örömet fog
adni, mint fajtatiszta, de rosszul szociali-
zált, betegségekkel terhelt társaik.

Az elit kutyakiállításon sem feledkeztek
meg a többi kutyusról. Állatjóléti témában
is több tudományos elõadás hangzott el.
Ne feledjük a mi felelõsségünk, hogy ho-
gyan élnek a környezetünkben lévõ élõlé-
nyek, az õ életük visszahat a mi közérze-
tünkre is. Ne tûrjük el az állatkínzást, se-
gítsünk a kóbor állatokon. Az új jogsza-
bályok, amelyek a tartás körülményeit, a
chipezést, a kötelezõ oltást elõírják, jogi
lehetõséget teremtenek a szabályok betar-
tatására, védve a magukat megvédeni nem
tudó társainkat.

Zamárdiban azok számára, akik elmu-
lasztották a chipezést az ebösszeírás lezá-
rását  megelõzõen 2013. június 15-én,
szombaton délelõtt 10-tõl - 11-ig lehetõség
van az oltás és chipezés pótlására a
Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatti garázs
helyiségben.

Dr. Dragon Judit állatorvos

06-30-927-1500
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Balaton Sound

Baráti Kör

Egészségõr Egyesület hírei

Tájékoztató

Iskolai hírek

Közösségi házi hírek

Nabe hírek

Petõfi SE hírei

Óvodai hírek

Rövid hírek

Karitász hírek

Rose Fesztivál proramjai

Tourinform hírek

Hirdetések
Városháza

Városháza

TARTALOMBÓL:
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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a t. Lakosságot, Üdülõtulajdonosokat, Érin-
tetteket! 

Az idei évben Zamárdiban 2013. július 11-15-e között ke-
rül megrendezésre a Balaton Sound Fesztivál 2013.

2013. július 6. (szombat)  12.00. órától nyit a Polgármeste-
ri Hivatal hátsó bejáratánál elhelyezett konténer, ahol
sorszámozott behajtási engedélyeket lehet beszerezni.  A
konténer szombattól kezdve � értelem szerint a fesztivál
ideje alatt- 10.00. órától  22.00 óráig lesz nyitva.

2013. július 8-án (hétfõn) megkezdõdnek az érintett terüle-
teken- mellékelt térkép- az utcalezárások. A Zamárdi, Kiss
E. utca -Zöldfa utca sarkán a Balaton Sound fõbejárata és
környéke  D-i,   K-i és Ny-i irányban, 50-50 méter terjede-
lemben, kiterjesztésre kerül,  azzal, hogy azon a területen
a fesztivál biztonsági szolgálata jogosult intézkedni. 

Felhívom a figyelmet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a le-
zárt és rendezvény, kemping környezetéhez tartozó terüle-
ten csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni, illetve ki-
zárólag magánterületen lehet parkolni. Kérünk mindenkit,
hogy saját és vendégautói parkolását magánterületen old-
ja meg. A parkolási szabályok betartását a rendõrség és a

közterület-felügyelet ellenõrzi. (A kiadott és sorszámozott
behajtási engedélyekrõl is statisztikai célból nyilvántartást
vezetünk.)
Zamárdi város önkormányzata az idei évben is úgy döntött,
hogy a közterületet semmilyen formában nem adja bérbe a
rendezvény ideje alatt. Felhívjuk a magánterületekre kite-
lepülõk figyelmét, hogy a tevékenységük végzéséhez szük-
séges engedélyeket kötelesek beszerezni, a jogszabályokat
betartani. 
A magánterületek elõtti közterületet szabadon kell hagyni
és azt tisztán tartani, melynek betartását a közterület-fel-
ügyelet fogja ellenõrizni. 

Elõreláthatóan a Balaton Sound rendezvényterület 2013.
július 10-én, szerdán 14.00 órakor nyit. Aznap zajmérések
is várhatóak a végleges beállítások végett.  A rendezvény
további ideje alatt is folyamatosan zajmérések lesznek.

Felhívom a figyelmet, hogy a B. Soundra érkezõ vendégek
után az IFA ( 370,- Ft/fõ/éj) befizetése a szállásadó köteles-
sége, melyet a rendezvény ideje alatt, de legkésõbb 2013.
júl.15. után 2 nappal kötelesek jelenteni és határidõben be-
fizetni!

Hang (zaj)vonal: 0619200676.  
B. Sound infó vonal: 0619200666.

Természetesen ezekrõl a változásokról az önkormányzati
lapban, honlapon és további  információkról  a
www.sziget.hu oldalon is elérhetõ a tájékoztatás.

Zamárdi, 2013.  június 21.

Zamárdi Város Önkormányzata

Zamárdi Város Önkormányzata
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

Telefon: 84/348-400, 348-711. Fax: 84/349-147.
E-mail: titkarsag@zamardi.hu

B A LA T O N S O U N D
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Zamárdi francia barokk orgonájáról és a
2013. évi koncertsorozatról

Az orgonát az egyház, hívõk és a város tá-
mogatásával 3 éve avatták fel a zamárdi
plébánia- templomban, ahol a korábbi or-
gona a háború során megsemmisült. 

� A zamárdi orgona jelentõsége és külön-
legessége nemcsak abban van, hogy az el-
sõ � és máig egyetlen � francia barokk or-
gona hazánkban, hanem az is, hogy ez a
hangszer büszkén, bárhol állhatna eredeti
nyelvi és kulturális környezetében.�
Ezekkel a szavakkal méltatta Ruppert Ist-
ván neves orgonamûvész a hangszert a fel-
avatása során.

A hangszer híre a mûvészek világában ha-
mar terjedt, és ennek eredményeként
2013. évben is a legkiválóbb orgonamûvé-
szek adnak koncerteket a nyári koncertso-
rozat keretén belül. 
Ismételten fellépnek a már szinte zamárdi
polgárnak tekinthetõ Ella István és
Bodonyi Katalin, Fassang László és
Rohmann Ditta mûvészházaspárok, vala-
mint Ruppert István, Pálúr János, Kováts
Péter, Kõvári Péter.
Ismét eljön a zseniális Karosi Bálint Bos-
tonból, elõször üdvözölhetjük Oroszor-
szágból Daniel Zaretzky orgonamûvészt,
és újra fellép Deák László a Liszt kórussal.
Kevés város büszkélkedhet ilyen híressé-
gekkel, akik mûsorukban külön hangsúlyt
adnak a francia barokk zenei kultúra be-
mutatására is.

Reméljük, hogy a koncerteket ebben az
évben is sokan látogatják, megismerve az
orgonamuzsika varázsát és Zamárdi ven-
dégszeretetét.

BARÁTI KÖR

Születésnap

Június 12-én �meglepetés� születésna-
pot szervezett családja és zenészbará-
tai Benkõ Laci számára Zamárdiban ,
a Balaton partján. 

A 70 éves mûvész tiszteletére rengeteg
rajongó, barát és zenésztárs gyûlt ösz-
sze és természetesen nem hiányozha-
tott a szervezésbõl a színpad, és a
hangszerek. Az összegyûltek izgatot-
tan várták az ünnepeltet és érkezését
követõen megkezdõdtek a köszöntõk,
természetesen többnyire a zene nyel-
vén, régi OMEGA slágerek elõadásá-
val. 
A köszöntõ koncert közel 2 órán át
tartott, és mindenkit meghatott az a
szeretet és tisztelet, ami a mûvész felé
áradt a jelenlévõk körébõl. Zenélt
többek között a 100 Folk Celsius,, Roy

és Ádám, az Omega megjelent tagjai.
Külön meglepetés volt a Zamárdi Nõi
Kórus és Mihály Tamás közös köszön-
tõ  dala.
Az ünnepelt és a vendégek ezt követõ-
en közösen folytatták a születésnap

bulit,  melyet  kis  tûzijáték  zárt  le  a 
balaton-parti éjszakában.
Isten éltesse az ünnepeltet!

Margó György



Zamárdi nagystrand ismét kiváló minõsítést kapott, és 2013. évben is megkapta a Balatoni Kék Hullám minõsítést. 

Külön dicséret illeti a GAMESZ-unkat, hiszen Balaton-parti települések közül Zamárdiban található a legnagyobb területû szabad

strand, melynek fenntartása és gondozása sokkal nagyobb munkát és odafigyelést igényel, mint egy zárt területû strand. 
Nagy örömünkre elkészült a polgármesteri hivatal felújított nagytermében az avar kori leletanyagokat bemutató vitrin. A Rippl-Rónai
Megyei Hatáskörû Múzeum szakemberei csodálatos munkát végeztek. 
A hivatalos átadás a június 29-i városnapon lesz.

Csákovics Gyula polgármester

Egyesületünk a városi fõzõnapot az egészséges életmód, a
Zamárdihoz kötõdés és csapatépítés jegyében szervezte. Halász-
lével vártuk az egészséges étkezés iránt érdeklõdõket.
Ebédre hívtuk  orvosainkat, dr. Perjés Gábor urológus fõorvost ,
dr. Cseh Iván Patrik háziorvost és Bereczki Brigitta asszisztenst,
akik az elmúlt év szûréseiben segítõink voltak.
Hagyományteremtõ céllal � Zamárdi, szeretlek � címmel családi
vetélkedõt is szerveztünk.

A Zamárdi múltjához és jelenéhez kapcsolódó kérdésekkel a já-
tékvezetõk � Lovretics Gerti és Németh Erika-  tette próbára a
versenyzõk tudását. A zenei betéteket Domján Zoli harmonikajá-
téka  szolgáltatta. A játékosok bizonyították, hogy ismerik és sze-
retik szülõvárosukat. Íme, néhány szép gondolat a � Miért szere-
ted Zamárdit?� kérdésre adott válaszokból: A sárga csapat szerint
Zamárdi békés, nyugodt hely, kicsinysége ellenére is sokszínû. A
kék csapat tagjai szülõvárosukhoz kötõdés gyökereit a csodálatos
Balaton- parti panorámában, a gyermekkori emlékekben, a csalá-
di és baráti kapcsolatokban látják.

A két csapat teljesítményét a zamárdi vállalkozók által felajánlott
ajándékokkal jutalmaztuk.
Éva Natura/ Szarvas Éva bioszappanja/Pizza Pazza, Frontline
Caffe, Édes Velence, Mini-golf

�Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért�sportrendezvénnyel zártuk
a szezon elõtti idõszakot, amellyel egykori veteránbajnokunkra,
Géza bácsira is emlékeztünk. A közel 150 jelentkezõ az iskolások,
óvodások és szüleik népes csoportjából állt össze. A bemelegítõ
gimnasztikát meglepetésvendégünk,ifj. Tóth János �Janika�, or-
szágos rally-bajnok vezette. A résztvevõk idén is választhattak rö-
vid /nyuszi/ és hosszú/gepárd/ táv között. Bár célunk a mozgás
megszerettetése volt, azért a legjobbakat három kategóriában ju-

talmaztuk. Íme, a gyõztesek:
Ficsor Nóra         / 10 év alattiak /
Fenyvesi Adrián   /10-14 évesek/
Kopeczky Márton  /felnõttek/
A zsíros kenyér partin már mindenki az ajándék pólóban feszített.
A sportprogramot idén is vidám sorversenyek és játékok zárták.
Németh Erika és Hajduné Nagy Ági játékvezetõk  az Egészségõr
Egyesület jóvoltából minden résztvevõt megajándékoztak.
Köszönjük Csákovics Gyula polgármester úr, a GAMESZ, az
óvoda, az iskola és egyesületünk hadtáposainak segítségét.

Nyáron is tartunk ügyeletet, a hónap utolsó hétfõjén / június 24. július 29.
augusztus 26./ 18 órától 19 óráig várjuk az információra , Béres cseppre
szoruló érintetteket vagy hozzátartozóikat a nyugdíjas klubból  nyíló egye-
sületi szobánkba.

Szeptemberi /28. 29. szombat-vasárnap / kétnapos kirándulásunk út-
vonala:Zamárdi � Visegrád � Esztergom. Várható költsége: 12 000
Ft. Részletes tervet augusztusi számunkban közlünk. További informá-
ciók: Perge Kriszta 06 / 30 / 945-36 40

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

TÁJÉKOZTATÁS 
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Június 4-én megemlékezést tartottunk a gyászos történelmi
eseményrõl, amely 1920. június 4-én Trianonban zajlott.  

Ugyancsak ezen a napon néptáncosaink szép számú
közönség elõtt mutatkoztak be. A táncvizsgán ragyo-
góan ropták, mindenki jól vizsgázott.

6-án az elsõ osztályosok Keszthelyre kirándultak.
12-én Szántódpusztára mentünk. Az idõjárás kedvezett a gya-
logtúrához. Megtekintettük a majorság kiállításait, sportoltunk,
s egy kellemes napot töltöttünk itt el.
13-án a 8. osztályosok mûsorral búcsúztak tanáraiktól. 
14-én megszólalt az a csengõszó, amit már sokan vártak. Ez je-
lezte mindenki számára a vakáció kezdetét, 26 végzõsünk szá-
mára a búcsút is jelentette. A ballagást a tanévzáró követte. Az
egész évi eredményes munkájáért sok diákunk részesült juta-
lomban.
A 8. osztályosoknak az új iskolájukban sok sikert, eredményes

helytállást kívánunk! 
H.J.

ISKOLAI SPORT

Tanévzárás után került sor Zánkán a 200 fõ alatti ún. kis isko-
lák számára rendezett diákolimpia országos döntõjére. Me-
gyei bajnok atlétáink itt is fantasztikusan szerepeltek!
A fiúcsapat nem talált legyõzõre, ORSZÁGOS BAJNOKOK
lettek, a lányok pedig a MÁSODIK helyet szerezték meg. A
fiúcsapatot ERDÉLYI NORBERT, NAGY GERGÕ, TARR PÉ-
TER, SZABÓ LÁSZLÓ, DANCS KRISTÓF, PALKOVICS

KRISZTIÁN alkotta, a lányoknál FICSOR NÓRA,
PALKOVICS SZONJA, PALKOVICS VANESSZA, CSEHI
GRÉTA, LAJKOVIVS VIKTÓRIA és KOCSIS LILLA szere-
pelt.
Fiúk, lányok, büszkék vagyunk rátok!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden szülõnek,
Urbán Miklós GAMESZ-vezetõ úrnak, akik a tanév során
segítettek abban, hogy a tanulmányi- és sportversenyekre
eljuthattunk, s Zamárdi jó hírét szerte az országban megismer-
hették. 

ISKOLAI HÍREK
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Néptánc: Az Együd Árpád emlékére megrendezett Somogy megyei
gyermek és ifjúsági néptánc fesztiválon mindhárom csoportunk
ezüstminõsítést kapott.

Felkészítõ tanárok:
�Magyar nyelvi versenyek: Benkõ Margit, Hajdúné Gergõ Andrea
�Matematikaversenyek: Galóné Kárpáti Ildikó
�Német nyelvi versenyek és Szellemi Diákolimpia: Hirsch Judit
�Angol verseny: Jakab Viktória
�Atlétika: Galó Tibor, Hirsch Judit
�Néptánc: Szugfill Zsolt

Polgármester úr díja:
Tarr Viktória /8.o./ kiemelkedõ tanulmányi és néptáncos munkája
elismeréséül Csákovics Gyula polgármester úrtól emlékplakettet
kapott.

Fekete István �díj:
Csikós Marcell, Gál Kincsõ, Szabó Eszter a 8 tanév alatt nyújtott
kiemelkedõ tanulmányi eredményeikért, példamutató magatartá-
sukért, közösségi munkájukért Fekete István-díjban részesültek.  
Zamárdi, 2013. június 14.

�Értesítjük Önöket, hogy az iskola konyhája
2013. augusztus 5-tõl 2013. augusztus 23-ig

zárva tart.
Elsõ fõzési nap 2013. augusztus 26., hétfõ.

Tisztelettel: Csehiné K. Zita élelmezésvezetõ��
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A SOMOGY MEGYEI KÖZNEVELÉSI-FEJ-
LESZTÉSI TERV VÉLEMÉNYEZÉSE

(Fekete István Általános Iskola és A. M. I. alkalmazotti közös-
sége, a Szülõi Munkaközösség és a város Önkormányzatának
véleménye alapján)
A fent említett nagyon komplex terv áttanulmányozása kapcsán
Zamárdi Város érintettjeiben az alábbi vélemény fogalmazó-
dott meg: 
Zamárdi Város Önkormányzata a Feladatellátási,intézmény-
hálózat-mûködtetési és köznevelés-fejlesztési terv azon részé-
vel, mely Zamárdi város tekintetében javasolja a felsõ tagoza-
tos köznevelési feladatellátás felmenõ rendszerû átszervezését
és  a tanulók szállításának megvizsgálását és megszervezését,
NEM ÉRT EGYET.
�A Zamárdi Napköziotthonos Óvodafejlesztése� címû pályá-
zattal összesen  103.756.640,- Ft -ot nyert Zamárdi Város Ön-
kormányzata a Zamárdi, Széchenyi utca 16.sz. alatt lévõ óvoda-
bõvítésére. A beruházás kapcsán akadálymentesített új épület-
rész:  egy kiszolgáló létesítményekkel teljesen felszerelt torna-
terem és egy új csoportszoba  kerül kialakításra a nagy gyer-
meklétszám miatt.  Az utóbbi években rengeteg a betelepülõ
kisgyermekes család, õk is a helyi oktatási- nevelési intézmé-
nyekbe iratják be a kiskorúakat.
A 2012 október havi statisztikai adatok szerint a zamárdi isko-
lában egyedül a negyedik osztályban nem éri el a tanulólétszám
az Nkt. által elõírt minimumot, vagyis 14 fõt. A statisztika elkül-
dése után októberben és decemberben 1-1 fõ érkezett a kritikus
létszámú osztályba, így annak tanulólétszáma 15 fõre emelke-
dett. Az októberi statisztikát követõen több osztály tekinteté-
ben módosultak a létszámok. Iskolánk tanulóinak száma ennek
köszönhetõen 164-rõl 168-ra emelkedett.
Osztályokra lebontva:

Intézményünk megítélése is jónak mondható a környezõ isko-
lák vonatkozásában. Ezt igazolják az országos kompetencia
mérések eredményei is, melyek tanúsága szerint tanulóink az
esetek 90 százalékában jobban teljesítenek az országos átlag-
nál. A középiskolák visszajelzései alapján elmondható, hogy
volt diákjaink jól megállják a helyüket, tanulmányi eredménye-
ik nem romlanak. Bár kis iskola a miénk, a megyei és országos
tanulmányi versenyeken tanulóink évrõl évre eljutnak az orszá-
gos döntõkig, ahol gyakran kerülnek be az elsõ 10 legjobb kö-
zé. Nincs olyan év, hogy országos verseny dobogós helyén ne
végeznének zamárdi diákok. Iskolánkban 2004 óta mûködik
alapfokú mûvészetoktatás néptánc tanszakkal. 

Tanulóink több mint egyharmad része vesz részt ebben a kép-
zésben. A Megyei Köznevelési-Fejlesztési Terv szerint �a Siófo-
ki járás a megye második legnagyobb járása, ehhez képest a

mûvészeti oktatásban részt vevõ tanulók száma jóval a megyei
átlag alatt van. Ez mindenképpen a fejlesztés melletti érv�.
Iskolánk esetleges átszervezés, részleges megszüntetése ellent-
mondana ennek a fejlesztési célnak. Túl azon, hogy nemzeti ha-
gyományaink õrzése és ápolása, ezáltal a nemzettudat erõsíté-
se nemcsak a köznevelés stratégiai eleme, hanem a magyar
nemzet jövõjének biztosítéka is. A Kõröshegyi Általános Isko-
la megszûnésekor is tucatnyi gyermeket írattak be az általános
iskolánkba, mely tornacsarnokkal, 2008 óta Magyarország elsõ
mûfüves focipályájával, saját konyhával, könyvtárral is rendel-
kezik. A pálya az iskola udvarán kapott helyet, mivel az után-
pótlás nevelése fontos a település számára. Intézményünk kor-
szerû, térelválasztó függönyökkel rendelkezõ, tornacsarnoka
alkalmas arra, hogy egyszerre több testnevelésórát is tartsa-
nak benne. A mindennapos testnevelés tárgyi feltételei tehát
maximálisan biztosítottak. 
Városunk önkormányzata azzal is kifejezésre juttatta a helyi is-
kola létjogosultságát, hogy 2013 januárjától vállalta intézmé-
nyünk mûködtetését. A statisztikai elõrejelzések is optimizmus-
ra adnak okot. Az elkövetkezõ években lesz elegendõ tanköte-
les korú tanuló a város területén.
Iskolánkban alacsony a hiányzás és kevés a lemorzsolódó tanu-
ló. Igazolatlan hiányzás ebben a tanévben még nem volt. Az
elõzõ években is elenyészõ óraszámban fordult elõ. A
2011/2012-es tanévben intézményünkben egyetlen évismétlõ
tanuló volt. A kiemelt bánásmódot igénylõ diákokat is motivál-
juk. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás kiemelt szerepet
kap a tevékenységek között.Iskolánkban a tanuló/pedagógus
arány második legjobb a tankerületben, kihasználtságunk pedig
79 %-os. Intézményünk a település életének központi részét
képezi. Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése elképzelhe-
tetlen felsõ tagozatos diákjaink aktív részvétele nélkül.
A város civil szervezetei bevonják tanulóinkat tevékenységük-
be, ezáltal kialakítják bennük a lokálpatriotizmus szellemisé-
gét, amely az elsõ lépcsõfokot jelenti az országhoz és a nemzet-
hez való ragaszkodás kialakításához. Ugyancsak a hazafias ne-
velést szolgálja a megyében egyedülálló �Õrszem� ifjúsági moz-
galom, melynek tagjai a felsõ tagozatos diákok közül verbuvá-
lódnak.
A jó testvértelepülési kapcsolatainknak (Malsch (Németor-

szág),Székelyvécke (Románia), Ustrzyki Dolne (Lengyelor-
szág), (Villány)  köszönhetõen öt éve folyamatosan mûködnek
az iskolák közötti csereprogramok is.  Elfogadhatatlan szá-
munkra, hogy a gyermekeket már 10-11 éves korban kiszakít-
sák az �otthoni� környezetbõl és napi ingázásra kényszerítsék. 
Fenti indokok mind-mind alátámasztják, hogy egy fejlõdõ, ide-
genforgalmi szempontból is kiemelt, a 21.századnak megfelelõ-
en felszerelt oktatási-nevelési intézményekkel rendelkezõ város
csak a 8 osztályos  általános- és mûvészetoktatást nyújtó isko-
lájával együtt teljes egész, anélkül csak csonka település.

Zamárdi, 2013.május 13. 
Csákovics Gyula sk.

polgármester
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

július
alkalmi programok:

vásárok: 1-e, 5-e,  12-e, 18-a.

strandi játszóház, játékpark a szezonra vonatkozóan:

júl. 19-e, péntek, 16:00-19:00 � Jegenye tér
júl. 21-e, vasárnap, 15:00-18:00 � Táncsics u-i strand
júl. 26-a, 27-e, péntek, szombat 16:00-19:00 �

Sirály hotel mellett
júl. 28-a, vasárnap, 15:00-18:00 � Sirály hotel mellett
aug. 2-a, péntek, 16:00-19:00 � óriáscsúszda
aug. 4-e, vasárnap, 15:00-18:00 � óriáscsúszda
aug. 10-e, szombat, 16:00-19:00 � zenepavilon
aug. 11-e, vasárnap, 15:00-18:00 � zenepavilon
aug. 16-a, péntek, 16:00-19:00 � Jegenye tér
aug. 18-a, vasárnap, 15:00-18:00 � Gyöngyvirág u-i strand

20-a, 10:00: a Zamárdi Baráti Kör közgyûlése

Szezonnyitó fõzõverseny: kissé �veszélyes� idõjárásban zaj-
lott le idén, de megúsztuk szárazon! Fõzõ csapatok szép
számmal voltak, de sajnos, az a tendencia folytatódott, hogy a
nézelõdõ, szórakozó nép lélekszáma nem sikeredett idén sem
túl nagyra! Nem az idõjárásban, nem a programokban kere-
sendõ az ok, de érdemes volna a miérten az õszi értékelés so-

rán eltöprengeni. Az óriásbábosok, az énekes bohócok, a né-
pi játékpark, a betyárverseny, az Abba Sisters ügyes énekes-
nõi, a Hawaii Band, a harmonikaszó a fõzéshez, az Egészség-
õrök derûs vetélkedõje mindenesetre egy kellemes zamárdi
nap összetevõi voltak. A jó hangulat fennállt, bízzunk benne,
egyre többen �mártóznak meg� benne jövõre! Nagyon köszö-
nöm a gyöngyöspusztai Simon László erdésznek a betyárver-
seny lebonyolításában vállalt önzetlen segítségét valamint kö-
szönöm Bacsa Andrásnak a betyárok �tüzes� lelkületéért vállalt
�alapfolyományát� is. 

Hõsök vasárnapja � a második világháború polgári áldoza-
tai emlékmûvének avatása: borongós vasárnapra ébredtünk
május 26-án, mintha az Ég is könnyeket ejtett volna a háború
következtében elhunytak emlékére! A Zamárdiért Egyesület
égisze alatt, Friesz Kázmér ny. iskolaigazgató és Tarr Péter je-
lenlegi igazgató �katalizátori� tevékenységének köszönhetõen
egy múlt õszi képviselõi indítvány végre testet öltött, és a va-
sárnapi szentmise után, Kocsi György plébános úr által meg is
áldatott. Az emlékmû zöld színû köve Marity Tibor adománya.
A kõ mintha e világ és a túlvilág közti titokzatos víz evilági �da-
rabja� volna. Kétoldalt egy lombhullató fûz (e világ) és egy
örökzöld fenyõ (túlvilág) áll õrt Dula Pál kertészmérnöknek kö-
szönhetõen, emlékeztetvén az arra járót a táblán lévõ gondo-
latra: �A háború áldozatai voltak, s lettek a béke örök tanúi.�
1944-ben és 1945-ben Zamárdi 17 civil polgára veszítette el
életét közvetlen háborús ok miatt. Kit a megszálló szovjetek lõt-
tek agyon, kit a felrobbant gránát vagy akna ölt meg, s az áldo-
zatok közt található két zsidó polgár is, akik a holocausti bor-
zalom következtében Auschwitzben haltak meg. Az �izr.�
szócska erre utal nevük után.

Trianon-megemlékezés: versek, visszaemlékezések hangza-
nak el a Magyar Fájdalom-szobornál, s egyre inkább arra gon-
dolunk mi, résztvevõk, hogy nagypéntekre kell jönnie húsvét
vasárnapnak is! De mégis ott a kétely vagy a zsenge hit is: mi-
kor következik be? Mikor? Amikor a nemzet már nem pusztul,
hanem tisztul. Amikor a nemzet talpra áll! Ezért van szükség ar-
ra, hogy a gyermekek nemzedéke is tudja, higgye ezt! Június
4-e, a nemzeti összetartozás napja a gyermekek komoly �be-
avatási� alkalma kellene tehát, hogy legyen! Idei találkozásunk
érdekes színfoltja volt, hogy bárki hangosan megemlíthetett
olyan határon túli településneveket, amelyek szívének kedve-
sek valamiért.

Évadzáró táncház: néptáncos évadunk egy jó vigassággal
befejeztetett! A Dió Banda muzsikájára huszonvalahányan rop-
tuk a táncot, s növeltük szívünkben a reményt, hogy hagyomá-
nyunk él, és bár hangos a világmédia, de alatta kipusztíthatat-
lanul él minden helyi érték.

Balatoni Játszadalom:

Kedves Alkotó kedvû és Ügyes Kezû, Balatoni Vízi �Szágul-
dást� Szeretõ Feleink!

A Balatoni Játszadalom keretében 2013. augusztus 10-én 11
órakor ismét lesz a zamárdi vitorlás kikötõben Tréfás Vízi
Járgányok bemutatója és versenye! Ezennel buzdítunk min-
den jókedvû honlapböngészõt, nevezzenek be ebbe a vidám
programba valamilyen maguk készítette csoda vízi járgánnyal! 

Íme, az idei kiírás:

Hogy nagyjából összevethetõek legyenek a cso-
datákolmányok, az alábbiakat javasoljuk �kötelezõ�
feltételeknek:

1. A járgányon legalább egy ember férjen el úgy, hogy
eközben az alkotás nem süllyed el.
2. A meghajtás módja nem lehet csónakmotoros.
3. A bemutatón el kell mondani, hogy mi mire jó a beren-
dezésben!
4. Az összevetésben elõnyt élveznek azok a vízi masinák,
amelyekbe minél több funkcionális alkotórész van
beépítve!
5. Küllem és csín: az alkotásnak legyen zászlója és neve!
6. A járgány kézi erõkkel vízre bocsájtható legyen!

Minden alkotásért nagyon-nagyon jól megérdemelt jutalmat
adunk, és ha verseny is létrejön, a bajnok megnyeri a
�Balatoni Vízhasító Hökkenet�- kupát.

A következõ elérhetõségeken adunk további információt
(például arról, mikorra halasztjuk a bemutatót, ha tervezett
idejében viharos az idõ), és fogadjuk a jelentkezéseket:
köz.haz@zamardikhaz@t-online.hu vagy t: 0630-3325009. 

Gál Péter népmûvelõ (Közösségi Ház)



�Nõk a Balatonért, nõk a gyerekekért� , avagy az összefo-
gás csodája
Az ötlet pár éve született. Nagyon jó, hogy ilyen sok mindent te-
szünk a Balatonért.  Szemetet szedünk, tereket, emlékmûveket
takarítunk, öltözõket festünk, népszerûsítjük a Balaton természe-
ti csodáit társasjátékkal, prospektussal.  De mit ér mindez, ha ma
Magyarországon nagyon sok kisgyerek el sem jut a Balatonra. Az
ötlet megszületett. Hozzunk olyan gyerekeket a Balatonra nyaral-
ni, akik másképpen nem jutnának el hozzánk. A Nõk a Balatonért
Egyesület zamárdi csoportja szívesen fogadta az ötletet, és 2013-
ban nekiláttunk a megvalósításnak. Bár önerõbõl mindezt nem
tudtuk volna megvalósítani, tudtuk, hogy számíthatunk a zamár-
diak segítségére, hiszen már annyiszor bizonyították: összefogás-
ban aranyérmesek!  A somogyfajszi iskolára esett a választásunk,
és a nyaralás kezdetét is meghatároztuk: 2013. június 17. Hatal-
mas magabiztosságunk azonban június elején kicsit megrogyott.
Miközben a konvektorok és kazánok újraindításával foglalkoz-
tunk, egyre azért fohászkodtunk, hogy a szünidõ elsõ hetén legyen
jó idõ. Strandolhassanak, játszhassanak kisdiákjaink a Balaton-
ban.  Kívánságunk meghallgatásra talált, talán túlságosan is. Bár
elõzõ héten még használatban voltak a pulóverek és kiskabátok, a
�Nõk a Balatonért, nõk a gyerekekért� program résztvevõit már
kánikulában üdvözöltük az iskola udvarán. Elsõ napon természe-
tesen a strandé volt a fõszerep, de hála a zamárdi vállalkozók
számtalan felajánlásának, minden napra jutott bõven élmény,
program, újdonság.  Viktor elárulta, hogy õ életében elõször van
táborban. A 12 kisdiák pedig példátlan fegyelemmel és lelkese-
déssel vett részt mindenben, amit csak szerveztünk nekik. Neve-
lõtanáraikon kívül mindennap kísérte õket NABE tag, és kalau-
zolta õket, játszott vagy strandolt velük. Gubányi Kati kézmûves
foglalkozásán fantasztikus ajándékokat készítettek a családjuk-
nak.  Horváth Imréné (vasútállomás pavilon) jóvoltából képesla-
pot írtak, és küldtek haza.  Pálfi István  és Hosszú Gyula által biz-
tosított lovaskocsikázás után, ahol Gabika még irányíthatta is a
lovakat, Csonka András meghívására lelkesen pusztagolfoztak
Szántódpusztán a rekkenõ hõségben, de utána nagyon jólesett
csobbanni a Balatonban és vitorlázni Margó György és a Baráti
kör jóvoltából. A vitorlás sokat segített abban, hogy Viki a hét vé-
gére teljesen megbarátkozott a vízzel. Nagyon büszkék voltunk
rá! Dr. Halmos Gábor segítségével áthajókázhattak Balatonfü-
redre és Tihanyba, ahol Ferencziné Valika felajánlásából körbe-
járták kisvasúttal a félszigetet. Megnézték az apátságot és panop-
tikumot.  A hõség ezen a napon sem kímélte kis barátainkat, de
türelmük és lelkesedésük végtelennek bizonyult. Zamárdi látvá-
nyosságait is megmutattuk. Plébániatemplom, Szamárkõ, Kõhegy
és kilátó, tájház, na és persze a strand!  Ahol szintén nem fogytak
ki a programok. Báthori Ádám vizibiciklizésre, Ács Zoltán a víz
fölötti ugrálóba invitálta a kis csapatot. Krisztián hatalmas hátra-
szaltóit megörökíteni is sikerült.  Sági Mátyás jóvoltából a gumi-

köteles ugrálót is kipróbálhatták.  Természetesen a strand másik
�kelléke�, az eszem-iszom sem hiányozhatott. Minden napra ju-
tott valami finomság: fagyi, jégkása, palacsinta, lángos, üdítõ Rezi
Gáborné, Puller András, Gireth Gábor , Sági Mátyás, Hirschman
Ferencné, Elter Imre és Vadász György jóvoltából.  Máté szerda
reggel azt mondta viccesen: - Még nem értem rá éhesnek lenni! A
sok meghívást tapasztalva már elsõ nap jött a kérdés a gyerekek-
tõl: - Itt mindenki ilyen kedves? A reggelit az iskola étkezdéjében
mindennap Vörösné Prigli Éva, Horváth Imréné és Kajdi Tiborné
készítette a gyerekeknek. Az ebédet három alkalommal a Gamesz
és Urbán Miklós segítségével az iskola konyhája biztosította, va-
lamint Csonka András és Szili József látta vendégül pazar ebédre
a gyerekeket.  A vacsoráztatásban Pápai Béláné, Nagyné Kiss
Margit és Halászné Ági segített. Pálfi Istvánné és Kiss Csabáné,
Vassné Pusztai Mariann, Friesz Gyuláné és a nyugdíjas klub tag-
jai is vendégül látták vacsorára a gyerekeket. Ferike elárulta, hogy
õ még sohasem volt ezelõtt étteremben. Mi, napi kísérõk (Hirsch
Judit, Halászné Ági, Tóth Józsefné, Kalmár Imréné, Hirschman
Attila, Ferencziné Valika, Kajdi Tiborné és Troppertné Kránitz
Tímea) pedig egyre jobban szívünkbe zártuk a kis csapatot, akik
mindig udvariasan, tisztelettudóan fordultak mindenki felé, kifo-
gástalanul viselkedtek mindenhol. Sokat beszélgettünk, játszot-
tunk együtt. De eljött az utolsó nálunk töltött egész nap is. Szom-
baton délelõtt megint a strandé volt a fõszerep. Majd délután

Füleki Tímea és a zamárdi kalandpark felajánlásának köszönhe-
tõen lehetõségük nyílt meghódítani a kalandpark pályáit.  Hatal-
mas élmény volt! Tündi és Gabika a junior pályát teljesítette fan-
tasztikus ügyességgel.  A többiek Halászné Ági kíséretében a fel-
nõtt pályának vágtak neki. Nagyon örültünk, hogy kis töprengés
után végül Domi és Mimi is kipróbálta ezt a vissza nem térõ lehe-
tõséget, 105 percig folyamatosan másztak. Fantasztikus teljesít-
mény a két kislánytól! Nagyon büszkék voltunk rájuk. A fiúk, köz-
tük az örökmozgó Márk is, természetesen nagyon ügyesen �végig-
szaladtak� a pályán. Szombat este búcsúestet rendeztünk, ahová
a gyerekek közé meghívtuk mindazokat, akik bármilyen módon
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nyaralás létrejöhessen. A kis ün-
nepségen Gyõzõ segítségével megmutattuk a nyaralás közben ké-
szült képeket, amin persze jókat derült a nézõsereg. A hidegtálak-
ból álló svédasztalos vacsorán a legnagyobb sikert a tagok által sü-
tött sütemények aratták. Szilárd elõételként is sütit választott. Mi
pedig örültünk az örömüknek. Vass Ernõ, a somogyfajszi iskola
igazgatója 1-1 szál virággal köszönte meg a támogatók segítségét.
A segítõket pedig egy szeptemberi somogyfajszi kirándulásra in-
vitálta. A nap végén apró ajándékokkal köszöntünk el kis vendé-
geinktõl. Az ajándékcsomagok tartalmát köszönjük a Tourinform
irodának, Horváth Imrénének és Pulszter Józsefnének. A vacsora
után megkérdeztem a táborlakókat, hogy mi tetszett nekik legjob-
ban az egy hét alatt. Egyöntetû és hangos volt a válasz: MIN-

2013. július 9.oldal Zamárdi Hírmondó

NABE HÍREK
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DEN!!!! Majd egymás szavába vágva sorolták a 6 nap élményeit.
A vasárnap délelõtti búcsúzás nem volt könnyû. Az ölelések közé
könnyek is keveredtek. Zavartan törölgettük a szemünket mind-
két oldalon, majd addig integettünk, míg el nem tûntek az autók
a szemünk elõl. 
A zamárdiak megint összefogtak, és megint csodát tettek. Csodát
tettek 12 kisdiák életében.
Kedves Tündi, Dominika, Mia, Viki, Gabika, Krisztián, Gyõzõ,
Viktor, Ferike, Szilárd, Márk és Máté!
Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és szívesen fogadta-
tok tõlünk mindent. Köszönjük az õszinteséget, a szeretetet és ra-
gaszkodást, amit kaptunk tõletek. Nagyon megszerettünk Benne-
teket, és nagyon nehéz szívvel bocsátottuk hazaútra kis csapatoto-
kat. Bízunk benne, hogy találkozunk még. Kívánjuk, hogy teljen
olyan jól a szünet, mint amilyen jól telt ez a hét. Legyetek jók, és
vigyázzatok magatokra!
Puszil Benneteket Ica néni, Judit néni, Ági néni, Ildi néni, Eta né-
ni, Vali néni, Attila bácsi, Timi néni és minden segítõ!
Ha mindezek után az olvasók között valakiben még kétség merül-
ne fel, hogy miért is volt érdemes végigdolgozni ezt a hetet, álljon
itt a bizonyíték. Kaptunk valamit, amire nagyon nem számítot-
tunk, valami végtelenül kedveset, szívbõl jövõen õszintét. Gabika
és Viki egy darabka talált krétával nagyon dolgozott a konyha lép-
csõjénél szombat este. Megfogalmazták a gondolataikat egy kré-
tarajzban. Aki látta a végeredményt, könnyekre fakadt. De az éj-
szakai esõ elmosta az üzenetet. Ezért másnap a lányok újra felír-
ták. Íme:

Még egyszer köszönjük mindenkinek (azoknak is, akiknek a neve
itt véletlen folytán nem jelent meg), aki bármilyen módon vagy
több formában is segítette vállalkozásunkat.

�Aki gyerekbe fektet, a jövõbe fektet.�

2012/2013-as év bajnoka lett a felnõtt labdarúgó csapatunk!

Tisztelt Sportbarátok, Szimpatizánsaink, Támogatóink!

Bortársaság

I.sz. Mélyépítõ Gál Ferenc

CBA üzletlánc

Szili József vállalkozó

Hausmann étterem

Frontline Pub

Resti Pub Mészáros Balázs

A 2012/2013-as Bajnokság gyõztes csapat:

Álló sor balról-jobbra: Kocsis Gyula, Friesz Péter, Szabadi

Szebasztián, Szabadi Csaba, ifj. Joó Gábor, Huszár Tamás,

Halász Tamás, Török Márk, Sallai Tibor, id. Joó Gábor

Guggoló sor balról-jobbra: Halász Bálint, Papp Róbert, Kecs-

kés Tamás, Darázs István, Tóth Dániel, Gál Péter, Torjai

Miklós

PETÕFI SE HÍREI

További segítõink:

Zamárdi Város
Önkormányzata,
Csákovics Gyula polgármester
Fekete István Általános
Iskola, Tarr Péter igazgató
Perjési János
Dula Pál
Balatonendrédi pékség
Horváth Károly
Balatonendréd
Flaska Józsefné
Apáti Gyuláné
Schwarcz Béláné
Sebestyén Béláné
Börzsei Józsefné
Nagy Dezsõné
Bemné dr. Schneider Mária
Kiss Gyuláné

Perjési Jánosné
Szabadosné Magdi
Bölcsik Józsefné
Szakáli Anna
Bartus István
Gireth Viktor
Kovács István
Gulyás Lászlóné
Kiss Jenõné
Massányi Zsolt
Takács Györgyné
Papp Istvánné
Könczöl Józsefné
Újvári Erzsébet
Kucsápszkyné Mezei Ildikó
Szabó Imréné
Schwarcz Gyuláné
Dankházi Etelka



2012-2013 év RG szakosztály eredményei:

A lányok idén a Széchényi Kupán 2. helyen végeztek. Edzõjük,
Lengyel Zsófi biztató munkájával a regionális diákolimpián az
1. hely megszerzésével biztosították magukat az országos dön-
tõbe. Sajnos az országos diákolimpiára való felkészülést egy sé-
rülés gátolta, de a lányok így is helytálltak, és Zamárdi lett az

ország  11. legjobb csapata.  
A csapat tagjai: Csehi Gréta, Kovács Dalma, Péter Dóra,
Walter Dominika
Idén elõször Zamárdit egyéniben is képviselte versenyzõnk. Pé-
ter Dóra a Széchényi Kupán elsõ, a  Kaposvár Kupán szintén el-
sõ helyezett lett. A Berczik Sára regionális versenyen is Dóri áll-
hatott a dobogó legmagasbb fokán, és az Országos BSEV-en ka-
tegóriájában õ kapta a legfényesebb érmet, ezen kívül a legjobb
elõadói különdíjat is átvehette. A lányok a nyári pihenés után
edzõtáborban készülnek a következõ évi versenyekre. A szak-
osztály szeretettel várja az RG iránt érdeklõdõk jelentkezését.

Mészáros Ágnes

2013. július 11.oldal Zamárdi Hírmondó

ÓVODAI HÍREK
Kányádi Sándor: Nyár van? Nyár�

Nyár van, nyár, tikkasztó.
Kiszáradt minden tó.

Elapadt a patak.

Ludak, récék búsan fürödnek a porban.
Kérdezd meg a tojót, kérdezd meg a gácsért.

Kimennének a világból egy kis pocsolyáért.

Egyre szabadabb légkörben zajlanak az óvodai napok. Sok kirán-
dulást, sétát, udvari játékot terveztek � szerveztek az óvó nénik:
� kihívás napján reggel, aki tudott, autó nélkül jött oviba. Majd 

a szülõkkel együtt tornáztunk, futottunk. A délelõtt folyamán 
a Balaton partján lehetett ügyességi játékokban versenyezni.

� Kisvonatoztunk a KALANDPARKBAN. Köszönettel tarto-
zunk a vezetõségnek, hogy biztosította a gyermekek számára 
ezt a kedvezményes lehetõséget! Busszal mentünk, gyalogo-
san jöttünk vissza ebédelni.

� Az ovisok közül többen is futottak szüleikkel �Zamárdiért, az 
egészségükért�, majd részt vettek a vetélkedõjátékokban az 
Egészségõr Club áltat szervezett sport délelõttön.

� Elballagtattuk az iskolába menõket az évzáró mûsor keretén 
belül. Egy pénteki napon pedig a ballagók énekelve körbejár-
ták az óvoda épületét, elbúcsúzva mindentõl, mindenkitõl. 
Utána közösen tortáztunk a teraszon.

� Ági néni átadta a Szigetvári Takarék ajándékait a takarékos-
sági rajzpályázaton sikeresen szereplõknek.

� Palacsintáztunk a Parti Büfében Szöllõsi Máté és Bence meg-
hívására.

� Gyermeknapi kirándulás keretében idén Patcára, a Katica-
tanyára utaztunk. A folyamatosan szemerkélõ esõ ellenére 
mindent megnéztünk, jól éreztük magunkat.

� Hajókáztunk Balatonföldvár és Tihany között Varga Bálint 
nagypapája meghívására.

� Csoportos kirándulásokat is szerveztünk:
almás csoport szalonnát sütött a dadus néni pincéjénél, kom-
pozott Szántód-Tihany vonalon; a tulipános csoport a szán-
tódpusztai erdészeti pihenõnél sétált az erdõben, sütött ke-
mencében pizzát; a nyuszisok a vaskereszthez túráztak.
És végre itt a nyár: tikkasztó meleggel, medencével, homoko-
zással, sározással, egész napos önfeledt udvari játékkal, 
kreatív foglalkozásokkal, fagylalttal, friss gyümölccsel és min-
den olyan tevékenységgel, mellyel feledtetni tudjuk a gyerme-
kekkel a hõséget. 

Támogatóinknak ezúton ismét megköszönjük a felajánlásokat,
mellyel az óvodás gyermekeket támogatták. 

A képrõl hiányzók: Kovács András, Bozai Gyula, Gyarmati

Árpád.

A csapat gerince zamárdi játékosokból áll.

Tájékoztatom a sportbarátokat, hogy a 2013/2014-es évre a

felkészülést a csapatunk július 19-én kezdi, este 7 órakor. A

bajnoki forduló elõreláthatólag augusztus 17-én kezdõdik.

Várhatóan a Magyar Kupa kiírása augusztus 10-ére esik.

A megnyert bajnokságot Gál Ferenc úrnak ajánljuk, és mi-

elõbbi gyógyulást kívánunk a csapat nevében.

Sporttársi üdvözlettel: Joó Gábor



Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2013. július

RÖVID HÍREK

Kedves Egyesületek, Klubok, Civil szervezetek! 2013. június 3-
val végleg visszaköltözött a polgármesteri hivatal minden
egysége a városházára. Ezúton kívánjuk köszönetünket kifejezni
azoknak a szervezeteknek, akik az elmúlt fél évben átengedték
nekünk a saját irodájukat, helyiségüket. Köszönjük szépen! 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal minden dolgozója

Karitász hírek

�Nemes legyen az ember, segítségre kész
és jó!�
/Goethe/
Június 6. és 9. között közel 700 kiló euró-
pai uniós élelmiszer került kiosztásra
Zamárdiban.

45 család, illetve egyedülálló - összesen 111 személy - részesült
a lisztet, száraztésztát, tartós süteményt és
vitamint tartalmazó adományból.

Köszönjük Urbán Miklós Gamesz-vezetõnek, hogy a szállít-
mány átvételéhez teherkocsit, a lerakodáshoz segítõ kezeket
biztosított Horváth Ferenc, Szovák Zoltán és Tóth József sze-
mélyében.
Köszönet illeti Dékainé Katalin, Nagyné Márti és Prigliné Zsu-
zsa önkénteseket önzetlen munkájukért; nekik (is) köszönhetõ-
en gyorsabban tudtuk eljuttatni a csomagokat a rászorulókhoz.
Telefonos elérhetõségünk: 348 - 524.
Számlaszámunk, melyre pénzadományt utalhatnak:
50800221 - 10007606.
Ezt elõre köszönjük,miként az eddig érkezetteket is!

A Karitász csoport tagjai: Bemné Schneider Mária
Fontányi Zsolt
Kalmár Imréné
Kiss Katalin
Kókai Irén
Szûcs Gáborné

Június 8-án, népes családja körében ünnepelte Szakáli Péterné
a 90. születésnapját. Meghatódva vette át mind az önkor-
mányzat, mind a miniszterelnöki hivatal ajándékát a humán
bizottság képviselõitõl.
Isten éltesse sokáig Rózsi nénit jó erõben, egészségben!

Képviselõi jegyzet

Egyre több ember sóhajtását, fájlalását hallom, hogy idén nem
lesz már utcafesztivál Zamárdiban. Nekem ez különösen fáj,
hiszen Kissné Éva nénivel együtt mi fogadtuk be 2000 táján. A
képviselõ-testület idén is rábólintott a folytatásra � jól ügyelve
arra, nehogy a rendezvénynek fattyúhajtásai legyenek -, ám
mégsem lesz folytatás. A jogi tény a következõ: a szervezõ nem
írta alá az idei szerzõdést. Vitathatatlan faktum. Kár, hogy a lélek
szintjén megbújik egy hozzá köthetõ jelenség is, a pszichikai elle-
hetetlenülés, pszichikai ellehetetlenítés. Ki így látja, ki úgy látja,
ki nem látja. 

Gál Péter képviselõ

A zamárdi polgármesteri hivatal köszönetét fejezi ki Urbán
Miklós úrnak, hogy a városháza felújítási munkálatai alatt a
Szabadság téren lévõ 2 db, eladásra kijelölt üzlethelyiséget
térítésmentesen a rendelkezésünkre bocsátotta raktározás
céljából.

Dr. Dudás Anita jegyzõ

Az elmúlt hónapban az önkormányzat több sikeres beruházást
valósított meg. Régi adósságát törlesztette a képviselõ-testület a
Rétföldi utca aszfaltburkolat-felújításával.
Elkészült a Széchenyi utcában egy óvodához vezetõ térkõ burko-
latú járda, amely az óvodába közlekedõk biztonságát szolgálja. 
A Gáspár András utca hiányzó, mintegy 80 méteres szakaszát is
sikerült leaszfaltozni. A Ponty utca � Keszeg utca murvázása is
megtörtént. 
Új vizesblokk konténer került elhelyezésre a Kecskeméti utca
végi szabadstrandon a sétány mellett. 

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönjük Mauro Tenebrusonak a felajánlását. A
zamárdi vállalkozó jóvoltából valósulhatott meg a Sport téren egy
új szökõkút felállítása. 

Csákovics Gyula polgármester

Rétföldi utca

Gáspár András utca
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RoSé Fesztivál
2013. július utolsó hétvégéjén

Zamárdi Város Önkormányzata 
RoSé Fesztivál néven programot szervez:

A rendezvény ideje:

2013. július 26. péntek 16.00-23.00 óráig
2013. július 27.szombat 16.00-23.00 óráig 
2013. július 28. vasárnap 16.00- 22.00 óráig

A rendezvény helyszíne:
8621 Zamárdi, Kiss E. utcával párhuzamos a Kossuth L.

utca végénél található füves rendezvénytéren felállított

rendezvénysátor

A rendezvény programja:
Mindennap 16.00 órától termelõi és kézmûves vásár ( méz,
sajt, olívaolajos termékek, pálinka, sör, neves villányi és bala-
toni borok, üdítõk, grill ételek, langalló, rétes, édességek,
kürtõs kalács, egyebek)

2013. július 26. péntek
16.00-19.00-ig Animáció (gyerekeknek, felnõtteknek)  népi
játékok, kézmûveskedés                                                        
16.00- 17.00-ig Zenés beharangozó 
benne: zenés testébresztõ: aerobik  Ágival
/Jó idõ esetén/ 16.30 órakor gyülekezõ a városháza elõtt 
(8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.) Horse Evolution
(Lovasok),  Laguna  Mazsorett  csoport   Iregszemcse,
rockysok, zamárdi iskola néptáncosai, zamárdi ovisok, Six
Musikgruppe Malschból, zászlók, stb. majd levonulás
Zamárdi, Kossuth L. utcán a rendezvénytérre ( várjuk az
együttvonulókat!)
17.00-17.10.-ig  Köszöntõ, megnyitó
17.10- 18.00-ig Gyerekmûsorok: 
Laguna Mazsorett Csoport Iregszemcse,       
Rock &Roll bemutató, zamárdi iskola  néptánc csoportja 
Zamárdi város napköziotthonos óvodásainak mûsora +
meglepetés
18.00-19.30-ig  Blechkraft Musikgruppe Malschból 
(közben borvetélkedõ, meglepetések)
19.30-20.30-ig Bordalok Pörneki Anikó
(Bel Canto Mûvészkávézó és Énektanoda),
Csákovics Lajos, Herold Sándor 
elõadásában (közben tiszteletbeli borlovagválasztás)
20.30-23.00-ig HKG zenekar fellépése (legismertebb hazai
és külföldi slágerek)

2013. július 27. szombat
16.00-19.00-ig Animáció a gyermekeknek, felnõtteknek
népi játék, kézmûveskedés
16.00- 17.30-ig  Blechkraft Musikgruppe Malschból  
17.30-18.30-ig Hahota Színház: Mátyás király és az uzsorás
c. elõadás (gyerekeknek) 
18.30-19.30-ig Hahota Színház: 4 komédia ( felnõtteknek) 
19.30-20.00-ig Csizmadia Renáta ( 10 év)   Európa-bajnok
ezüstérmes táncos  hastáncbemutató.

Happyness Táncklub Siófok formáció
Csizmadia Renáta és  Cziglédszky Roland(10) duo angol
keringõ és jive, cha-cha-cha táncbemutató
Csizmadia Renáta hastánc 
20.00-20.30-ig híres operettslágerek Pörneki Anikó és
Krezinger Tibor elõadásában 
20.30- 23.00-ig  the Freakend Zenekar fellépése (�80-as,
�90-es évek zenéivel)
közben meglepetés

2013. július 28. vasárnap 
16.00 órától kirakodóvásár
16.00 órától Panka lufihajtogató bohóc, Szalci arcfestõ
gyerekeknek
16.30- 17.00 Kitelepülõ borászatokról ismertetõ 
17.30-19.30-ig  Blechkraft Musikgruppe Malschból 
19.30-20.00-ig Bordalok Csákovics Lajos és Herold Sándor
elõadásában
21.00-21.20-ig Asolar Tûzzsonglõr show  
21.30-kor Zárszó

Az Önkormányzat a mûsorváltoztatás jogát fenntartja! Az
animációhoz nem tartozó programok, mint pl. arcfestés,
lufihajtogatás, ugrálóvár, lufi, stb. térítés ellenében vehetõk
igénybe.

Támogatók:

Horse Evolution, Asolar tûzzsonglõrök,  Pörneki Anikó
(Bel Canto Mûvészkávézó és Énektanoda), Csákovics
Lajos, Herold  Sándor, Krezinger Tibor, Zamárdi Város
Önkormányzata,  Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi
ház és Városi Könyvtár, Zamárdi GAMESZ, Zamárdi
Város Napköziotthonos Óvodája, Zamárdi Iskola,
Zamárdi Polgárõr Egyesület, Zamárdi Közalapítvány,
helyi civilek és még sokan mások. 

Mindenkit nagyon sok szeretettel, jó kedvvel
és sok jó nedûvel várunk!                            

További információk:Tel: 06 84 348-400, 06 84 348-711.

Szervezõk: dr. Dudás Anita, Erdõs Lajos, Szabó Gábor

Email:titkarsag@zamardi.hu

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését.

06-20/9615-834
mvarnagy@freemail.hu

VÁRNAGY
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Fõzõverseny és szezonnyitó

Május 25-én, szombaton 12 csapat neve-
zésével zajlott le a fõzõverseny. A vad és
halételeket részesítették elõnyben a ver-
senyzõk, többféle szarvaspörkölt és ha-
lászlé is készült. A neves zsûrinek
(Benkõ László, Kiss Kálmán, dr. Magyar
György, Kocsis Zoltán, Iberpaker Gábor,
dr. Cseh Iván Patrik, Orlik Zoltán és vá-
rosunk polgármestere, Csákovics Gyula)
most is nehéz dolga volt; kiválasztani a
legjobb �fakanálforgatót�.

Testvértelepülésünk, Villány lett az elsõ
helyezett balatoni halászlével, második:
a zamárdi Nyugdíjas Klub vörösboros
marhalábszár pörköltje, harmadik a
NABE csülökpörköltje. 
Több különdíj is gazdára talált, így senki
nem ment haza üres kézzel. 

rk, Air ball, Zamárdi paintball és Laser
Tag, Szántódi Erdészet, Hotel Família,
Zimek manufaktúra, Hadipark.

Nemzetközi Veterán Atlétikai Bajnokság
és Dobribán Géza Emlékverseny

Június 1-jén immár 16. alkalommal gyûl-
tek össze a sportolók, hogy összemérjék
erejüket 11 versenyszámban. A verse-
nyek és az azt követõ eredményhirdetés
is jó hangulatban zajlott, a versenyzõk
mindig jó szívvel térnek vissza. Kiemel-
kedõ eredmények is születtek a nap so-
rán: Hegedûs Antal (70 évesek korcso-
portjában) gerely hárompróbában orszá-
gos csúcsot dobott. 5 számban indult, és
azokat meg is nyerte: Fändrich Günther
(72-es korcsop.) Németországból. 
Zamárdiak is szépen helytálltak a ver-
senyben, íme, az eredményeik:
Kiss Valér 100 méteres síkfutásban 2. he-
lyen végzett, Galó Tibor hármasugrásban
2. helyezett, Hirschmann Attila 1500 mé-
teren 4. helyezést ért el. 
A nap során a fiatalok is versenybe száll-
tak. Távolugrásban: Palkovics Krisztián
2. helyezett, Nagy Gergõ 3. helyen vég-
zett.

Nagyon köszönjük mindazok segítségét,
akik hozzájárultak a rendezvény sikeré-
hez!

Köszönet a fiúknak és lányoknak a pá-
lyán, az irodában és a büfében, a zsír- és
lekváradóknak; a Paprika Csárdának, a
Szántódi Erdészetnek, Szabó Imréné
(virágos Marika néninek), a Petõfi Se-
nek, ifj. Joó Gábornak, valamint a spor-
tolóknak, akik sportszereiket magukkal
hozták... és mindenkinek, aki eljött!
Külön köszönet a GAMESZ dolgozói-

nak a fõzõversenyen való segítségükért,
és a sportpálya rendbetételéért.  

Balaton Sound, Nagyon Balaton Feszti-
vál jegyértékesítés
Irodánk kiemelt jegyterjesztõ hely, lehe-
tõség van a Balaton Sound Fesztiválra
napijegyeket vásárolni. Fizetni: kész-
pénzzel, SZÉP kártyával, utalványokkal
is tudnak. 
A bérletek elfogytak! (A bérletek árusí-
tását országos és nemzetközi szinten is
leállították.)
Napijegyek: 15.000 Ft

A Nagyon Balaton Fesztiválra
(Zamárdiban Strand. Nagyon Zene
Fesztivál) kaphatók bérletek, napijegyek. 
Árak, részletek a fõoldalon.
Fizetés: készpénzzel (HUF), bankkártyá-
val. 
A balatonboglári szabadtéri színpad ren-
dezvényeire is lehet jegyet vásárolni iro-
dánkban július 1-jétõl.

Hûséges vendégeknek oklevél

Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcso-
korral 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 át-
vehetõ.

Zamárdi kártya

Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendé-
geknek kedvezményeket nyújtó Zamárdi
kártyát és a hozzá tartozó elfogadóhely
listát. A Tourinform irodában átvételi
elismervény aláírásával nyitvatartási idõ-
ben átvehetõ.

Hirdetési lehetõség

Kihelyeztünk 9 db várostérképet a tele-
pülés különbözõ pontjain az ideérkezõk
és már itt nyaralók szélesebb körû tájé-
koztatásának érdekében. Ezek a térké-
pek 100x200 cm fekvõ méretûek, ame-
lyek hátulján ugyanekkora méretben szí-
nes hirdetési lehetõséget biztosítunk. 
A térképek minden esetben a közlekedé-
si utak felé néznek, a hirdetési felületek
pedig a helyszíntõl függõen a strand, par-
koló, játszótér irányába. 
Még kiadó helyek: 1. Táncsics utcai
strand; 2. Jegenye tér: Dessewffy u. É-i
oldala és a Jegenye sor Ny-i oldala; 3.
Rózsa tér: ABC parkoló Ny-i oldala; 4.
Széplaki vasútállomás. 

A hirdetés ára, mely tartalmazza a gyár-
tási és kihelyezése költségeket is (!!!): 
40.000 Ft (áfamentes) / 1 év 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben
tudjuk elfogadni.
Kérjük, megrendelés elõtt gyõzõdjenek
meg arról egy helyszíni szemlével, hogy
az Önök által kigondolt hely megfelel-e
elképzeléseiknek! Köszönjük együttmû-
ködésüket

Tourinform iroda nyitva tartása

Júliusban: hétfõtõl szombatig, 9-18 órá-
ig; vasárnap: 9-17 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

Horváth Cecília
Gábor Krisztina

Zamárdi rendezvények júliusban:

NYÁRI TEMPLOMI ORGONAKON-
CERTEK
Helyszín: Plébániatemplom, Fõ utca
Belépõjegy: 1.000 Ft, gyermekeknek in-
gyenes
Kezdési idõ: 20.15 óra
Július 6. Zaretzky Daniel
Július 20. Karosi Bálint
Július 27. Kováts Péter
Augusztus 03. Fassang László (orgona)
és Rohmann Ditta (cselló)

LURKÓK, VITORLÁRA!
Idõpontok: július 14, július 28.
Helyszín, kezdési idõ: Bácskai u., kikötõ
17:00
Ingyenes gyermekvitorláztatás a
Zamárdi Baráti Kör egyesület szervezé-
sében

VITORLÁS OKTATÁS
Idõpont: július 22-25
Helyszín: �ESZEM-ISZOM BÜFÉ�
(Margó Ede sétányon az Eötvös utca vé-
gén.)

A Zamárdi Baráti Kör egyesület szerve-
zésében 6-14 éves gyermekek részére.
Játékpark népi ügyességi játékokkal,
asztali játékok és kézmûvesség. Esõs,
rossz idõ esetén helyszín: Közösségi Ház
(Honvéd u.6.)

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
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BALATON SOUND FESZTIVÁL
Idõpont: július 11-14.
Helyszín: Kecskeméti és a Harcsa utca
közötti strand
Információ: www.balatonsound.hu,
info@balatonsound.hu 

I. ROSE FESZTIVÁL
Idõpont: július 26-28.
Helyszín: Kossuth utca vége, Kiss Ernõ
u.

I LOVE BALATON 2X
Idõpont: augusztus 3.
Táv: Zamárdi-Tihany-Zamárdi (4.500
m)
Információ: www.ilovebalaton2x.hu
2x@ilovebalaton.hu +36 70 675 0020

Rajt/Cél: Zamárdi szabadstrand (Ke-
szeg u. � Ponty u. � Harcsa u. által be-
határolt terület)
Fordító/Pihenõ: Tihany, Garda strand
Rajt Idõpont: 8:00 -11:00
Nevezés: elõnevezés: online
06.01�07.21.: 4.000 Ft , és a helyszínen
5.000 Ft

Zamárdi- Tihany közötti Balaton-át-
úszás.

Kedvezõtlen idõjárás esetén a versenyt
a következõ pótidõpontok egyikén ren-
dezik meg:
2013.08.04., 2013.08.10., 2013.08.18.

A programváltoztatás jogát a szervezõk
fenntartják!
Információ: www.zamardi.hu vagy
zamardi@tourinform.hu
koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu
Tel./fax: 84/345-290 

Nyár a zamárdi szabadstrandon
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Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

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

Csütörtök: 19.00 óra
Plébániatemplom

Szombat: 19.00 óra
Plébániatemplom

Vasárnap: 8.30 óra
Plébániatemplom

10 óra Balatonendréd
11.30 óra Kápolna

MISEREND

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

Nyomdai munkák: QuickPress nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu
Következõ lapzárta: 2013. július 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,
Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com

Evangelikus istentisztelet
minden hónap elsõ vasárnapján

16:00 órakor.
Helye: Aradi utca - IV. köz sarkán lévõ imaházban.

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák



Életünket � a hétköznapokon túl
� történelmünk meghatározó ün-
nepi eseményei határozzák meg.
Ezek az ünnepek erõt és bátorí-
tást adnak nemzetünknek. Ilyen
meghatározó ünnep Szent István
királyunk napja.

Államalapításunk 1013. és Szent Ist-
ván királyunk halálának 975. évfordu-
lóján (2013. augusztus 15.) sok lenne a
mondanivaló. Csábító lenne például a
honfoglalás, az államalapítás, Szent
István halálát követõ drámai országhe-
lyzet történelmi eseményeiben elme-
rülni. Véleményem szerint augusztus
15-én és 20-án a magyarság nem csak
az államot megteremtõ Szent István
királyt, hanem saját megmaradását is
ünnepli.
A XIII. század elején Anonymus sze-
rint az Emese álma néven ismertté vált
legenda alapján Elõd felesége, Emese
� Álmos anyja � turulmadár képében
isteni látomást látott; �A Turul reá-
szállva teherbe ejtette azzal az üzenet-
tel, hogy méhébõl forrás, és dicsõ kirá-
lyok származnak�. Majd Saroltának,
Géza nagyfejedelem feleségének, Vajk
édesanyjának is volt egy álma. Boldog
István elsõ vértanú jelent meg neki és
azt mondta; �Bízz az Úrban, asszony,
és légy biztos, hogy fiút fogsz szülni,
akinek a nemzetségben elõször jár ko-
rona és királyság, és az én nevemet ru-
házod rá.�

Géza fia, Vajk pontos születési ideje
nem ismert (valószínû, hogy 970 és 977
között született). Vajk 997-tõl nagyfe-
jedelem lett, majd 1001. január 1-jén
koronázták meg. Az ismert adatok
szerint a koronát II. Szilveszter pápá-
tól kérte és kapta meg. Szent István 56
cikkbõl álló törvényt adott az ország-
nak, melyet elsõ alkotmányunknak is
tekinthetünk. Az állam megszervezése
mellett a katolikus egyház megszerve-
zése is elválaszthatatlan a középkori
Európában. Szent István ezt is megtet-
te itt a Kárpát- medencében. 
Fiához, Szent Imre herceghez írt intel-
mei � szigorúan véve � nem részei, de
szoros kiegészítõi a Szent Istváni tör-

Szent István halálának 975. évfordulójára

Zamárdi Hírmondó 2013. augusztus              Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXI. évf. 8. szám
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vényeknek. A tíz fejezetbõl álló Szent
Istváni intelmek ismeretében elmond-
ható, hogy ezek napjaink Magyarságá-
hoz is szólnak!
A Szent István-i intelmekrõl két pont-
ból idéznék. Az elsõ pont, mely a ka-
tolikus hit megõrzésérõl szól; �Ha a
hitnek pajzsát tartod, rajtad az
idvesség sisakja is, mert a leki fegyver-
ben szabályszerûen harcolhatsz látha-
tatlan és látható ellenségeid ellen.� És
végül a tizedik pont, mely szintén na-
gyon fontos, ez az irgalmassságról, va-
lamint a többi erényrõl szól, pld.: �légy
alázatos, mértékletes, szelíd, becsüle-
tes, szemérmes, kegyelmes�, továbbá
az idegenekre vonatkozó intelmekrõl!
Anélkül, hogy ebbe részletesen bele-
mennék, itt meg kell jegyezni; a Szent
István-i intelmek tizedik pontja mel-
lett a hatodik pontot is � a közhangu-
latot manipuláló kommunista,
álliberális médiák � még a mai napig is
kifogásolhatják!
Ha a hazug , félretájékoztató médiát
nem tudjuk megfékezni, nehéz lesz
nemzetünknek jó irányba továbblépni.
A valóságshow-k és megasztárok, rek-
lámok, stb. nézése helyett értékes, ér-
telmes mûveket olvassunk, tanuljunk,
és akkor megtapasztaljuk, hogy nincs
az az idegen érdek, ami �lóvá tehet�
bennünket!

Szent István-i hittel és összefogással
ma így tudunk virágzó Magyarorszá-
got teremteni.
Isten bennünket úgy segéljen!

Perjési János

Ui.: Engedjenek meg egy rövid kité-
rõt, melyben mi, zamárdiak is erõsen
érintettek vagyunk!
Történészeink szerint mikor a honfog-
laló magyarok a Dunántúlt is elfoglal-
ták, az avar lakta területeken nem vol-
tak harcok! A honfoglalókra jellemzõ
volt (az avar rokon nép), hogy a csat-
lakozók vezérei még a földjeiket is
megtarthatták! Így Koppány vezér
(Kapkán) is rangos avar leszármazott
lehetett és a Balatontól délre jelentõs
földbirtok tulajdonosa.
Lásd az elmúlt években a Zamárdiban
történt avarkori feltárásokat a Rétföl-
di dûlõben (megtartottuk a nevét, ma
Rétföldi utca), az Aranyos patak völ-
gyének peremén, vagy a Kútvölgyi dû-
lõben. 

Boda László kutatásai nyomán az ava-
rok maradéka magyarrá lett. Kutatva
az avar jelleget megõrzõ utódokat �
ilyeneket talált Zamárdiban is � , mint
például a zamárdi születésû Kiss csa-
lád, Kiss György atya Zamárdiból!

Megemlékezés Szent Istvánról

Önkormányzati tájékoztatók,

Miénk a város

Hirdetmény

NAV tájékoztató

Köszönetnyilvánítások

Zamárdi Színkör hírei

Iskolai hírek

Nabe hírek

Óvodai hírek

Közösségi házi hírek

XIII. Balatoni Játszadalom

Tourinform hírek

Sportgyõzelem Baján

Verdi a Balatonnál

Helytörténet

Egészségõr Egyesület hírei

Hirdetések

TARTALOMBÓL:

Zichy Mihály festményén Szent István király, Szent Imre herceg és Szent Gellért püspök
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Csákovics Gyula polgármester elmondta, hogy a Rétföldi
utca aszfaltozása, továbbá a Gáspár András utca hiányzó 80
méteres szakaszának aszfaltozása megtörtént. A Kecske-
méti utcában egy konténert helyeztek el a szabad strandi
részen a sétánytól északra. A Széchenyi utcai járda szintén
elkészült, az óvodát így már gyalogosan is balesetmentesen
meg lehet közelíteni. 

1. Városháza felirat elkészítésére vonatkozó áraján-
latok megtárgyalása

A kt. megtárgyalta a Városháza feliratára és címerére vo-
natkozó árajánlatokat, és Tálos Ágota zamárdi vállalkozót
bízza meg a kivitelezéssel, az árajánlatban szereplõ
465.000,- Ft+ÁFA árért, 0,5 cm vastagságban és saválló le-
mezbõl. A felirat lehetõség szerint kerüljön megvilágításra.
( 5 igen, 2 nem)

2. Magyar Tenger Mg Kft haszonbérleti szerzõdése

A kt. megtárgyalta a Magyar Tenger Mg Kft haszonbérleti
szerzõdésére vonatkozó elõterjesztést, és a zamárdi 085,
086/2, 086/6, 061/72 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2013.
július 1. napjától 6 év idõtartamra a haszonbérleti szerzõ-
dés aláírására felhatalmazza Csákovics Gyula polgármes-
tert.

A haszonbérleti díj összege 1500,- Ft aranykorona/év+inf-
láció. 
A képviselõ-testület az elmúlt 5 évre vonatkozóan bérleti
díjként szintén 1500,- Ft/AK/év összeget állapít meg, me-
lyet egy összegben kér megfizetni az Önkormányzat részé-
re.

3. Kummer Ferenc zamárdi lakos kérelme

Zamárdi, Rétföldi utcától D-re fekvõ, a Szélescsapás és
Endrédi utca közötti terület fejlesztése

A  képviselõ-testület a városnak a Rétföldi utcától D-re
fekvõ, a Szélescsapás és Endrédi utca közötti Lke-2
kertvárosias lakóövezetbe sorolt fejlesztési területén a di-
namikusabb és egyszerûbb fejlesztési lehetõségének érde-
kében az alábbi határozatot hozza:

Zamárdi város önkormányzatának képviselõ-testülete ab-
ban az esetben, ha az érintett terület tulajdonosi kör egysé-
gesen kéri, kezdeményezi, hogy a város szabályozási tervé-
nek a Rétföldi utcától délre fekvõ, a Szélescsapás és
Endrédi utcák között, Lke-2 kertvárosias lakóövezetbe so-
rolt fejlesztési területére vonatkozó része a hagyományo-
sabb telekstruktúra és a belsõ úthálózat irányába módosí-
tásra kerüljön. Az ezzel kapcsolatos szakmai tennivalók el-
végzésével, a módosítás elõkészítésével a települési fõépí-
tészt bízza meg.
A tervmódosítás költségei a tulajdonosokat terhelik. A tu-

lajdonosoknak a szükséges összeget elõzetesen � árajánlat
alapján � letétbe kell helyezni. Amennyiben a szerzõdéses
összeg ellentételezési összege az Önkormányzatnál letétbe
helyezésre kerül, az Önkormányzat csak abban az esetben
kössön szerzõdést a Váti Kht-vel a munkára. 

A képviselõ-testület úgy határoz, hogy a zöldfelület a terü-
let közepén legyen kialakítva, ezt az érintett telektulajdo-
nosok vegyék tudomásul, hogy a saját területbõl kerül ki-
alakításra. Az ezzel kapcsolatos egyeztetést a tulajdonosok
egymás között folytassák le.
A képviselõ-testület felhívja a kérelmezõk figyelmét arra,
hogy a közösségi tereket a telekalakítás során az Önkor-
mányzatnak térítésmentesen le kell adni.

4. Óvoda vezetõjének kérelme
Zamárdi Napköziotthonos Óvoda csoportlétszám túllépés
engedélyezése

A képviselõ-testület engedélyezi a Zamárdi
Napköziotthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépé-
sét az alábbiak szerint: számított engedélyezett létszám 25
fõrõl  30 fõre történõ növelése minden csoportban az óvo-
da lakókörzetében lévõ, lakó gyermekek jelentkezése mi-
att, a szülõi munkaközösség és a nevelõtestület véleménye
alapján.

5. Városháza K-i oldalán lévõ zöldsáv térburkolási
munkái

A kt.  az I. sz. Mélyépítõ Kft-t � 699.675,- Ft kivitelezési
árért � a Városháza K-i oldalán lévõ zöldsáv térburkolási
munkáival megbízza (árajánlatban szereplõ összegben) az-
zal, hogy 2 db fán kívül további 3 db kerüljön a területen el-
ültetésre, plusz összegért (8.500,- Ft/db).

6. Koncz Tamás kérelme

A kt. a Zamárdi, Bácskai utcai teniszpályák melletti közte-
rületen lévõ fák visszavágását nem engedélyezi, nem indo-
kolt.

7. Zamárdi, Nefelejcs utca északi végén lévõ baleset-
veszélyes támfal javítási, helyreállítási munkái

A kt. a Zamárdi, Nefelejcs utca északi végén lévõ baleset-
veszélyes támfal javítási, helyreállítási munkájával bízza
meg az �Aqua-Sió� Vízépítõ Kft-t bruttó 2.499.360,- Ft ösz-
szegben azzal, hogy az esetlegesen képzõdõ szerves és szer-
vetlen hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról is gon-
doskodik a vállalkozó.

8. Információs táblákra ajánlatkérés

A kt. felkéri a Hivatalt, hogy további árajánlatokat szerez-
zen be az információs táblák kialakítására vonatkozóan, 5
db helyszínre (Szabadság tér, Horvát köz, Honvéd utca és

TÁJÉKOZTATÓ
Zamárdi város önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. június 17-i ülésérõl
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Csap utca Siófoki utcai részére, illetve
Eötvös utcai csomópont), melyen köz-
intézmények fognak szerepelni.

9. LEADER 2013 � helyi örök-
ség megõrzését célzó eszkö-
zök beszerzése

A képviselõ-testület egyetért azzal,
hogy a LEADER 2013 � helyi örökség
megõrzését célzó eszközök beszerzése
c. pályázat keretében az Önkormány-
zat közalapítványa pályázzon hangsze-
rek, hangtechnikai berendezések be-
szerzésére, továbbá a Berkenye kör ál-
tal megjelentetni kívánt Simándi Ist-
ván könyvének megjelentetésére.
Az Önkormányzat tudomásul veszi,
hogy a pályázat utófinanszírozású, és
amennyiben az önkormányzat pályá-
zata nyertes, akkor a szükséges össze-
get biztosítani szükséges.

10. Gömöri László kertmozival
kapcsolatos kérelme

A kt. Gömöri László vállalkozóval a
kertmozival kapcsolatos bérleti szer-
zõdést meg kívánja hosszabbítani. A
képviselõ-testület a bérleti díj összegé-
bõl le kívánja vonni a mozi üzemelte-
téséhez szükséges eszköz bérleti díjá-
nak összege.

11. Petõfi SE kérelme

A kt. az egyesülettel a bérleti szerzõ-
dés meghosszabbítását 5 évre elkép-
zelhetõnek tartja, de a vasútvonal re-
konstrukciójának pontos terveinek
megismerése után (amennyiben a
sportpálya területét nem érinti a vas-
útvonal felújítása).
A képviselõ-testület kéri a jegyzõt,
hogy az FDH Kft, Zsigó Sándor kérel-
mezõket nyilatkoztassák arra vonatko-

zóan, hogy a sportpályán felajánlott
terület bérletével élni kíván-e tenisz-
pálya mûködtetésére. Amennyiben
nem, az edzõpálya kialakításával kap-
csolatban a bizottság a bérleti szerzõ-
dés hosszabbítására vonatkozó pontja-
it tartja érvényesnek (amennyiben a
vasútvonal rekonstrukciós munkái a
2693 hrsz-ú területet nem érinti).

12. Széphelyi György és társa ké-
relme, Kovács Péter közterü-
let-használati ügye

A kt. megtárgyalta Széphelyi György
és társa kérelmét a 3441/13A hrsz-ú
ingatlan bérletére vonatkozóan a bér-
leti díj 50 %-os csökkentését nem tud-
ja elfogadni. A képviselõ-testület új
bérleti szerzõdés megkötését elfogad-
hatónak tartja, amennyiben a bérleti
díjat 100 %-ban vállalja Széphelyi
György és társa.
350/2012. (X.29.) KT határozatot to-
vábbra is fenntartja a képviselõ-testü-
let, mely a gépkocsi közlekedésre és
parkolásra vonatkozik.

A területen lévõ teniszpálya hasznosí-
tását a képviselõ-testület meg kívánja
pályáztatni, mert a jelenleg a pályát
használó Kovács Péter a bérleti szer-
zõdést a területre a mai napig nem kö-
tötte meg.
A képviselõ-testület a bérleti szerzõ-
dés megkötésére Kovács Péter részére
60 napot biztosít.
A területen lévõ, üzleti elõkert céljára
leburkolt, de a jövõben bérelni nem kí-
vánt területet az eredeti állapotba
helyre kell állítani a felépítmény tulaj-
donosainak 2013. augusztus 15-ig.
Amennyiben ez nem történik meg, az
önkormányzat a saját költségükön a
helyreállítást végrehajtja.

13. Zamárdi Baráti Kör támoga-
tása � nyári orgonakoncertek
felvétele

A kt. a Zamárdi Baráti Kört 2013. év-
ben 200.000,- Ft-tal támogatja a nyári
orgonakoncertek felvételeinek elké-
szítésében (plakát, cd).
Az Önkormányzat a felajánlott 50 db
cd lemezt köszönettel elfogadja.

14. Általános iskolai dolgozók
kirándulása

A kt.  az iskolai dolgozók (tanárok és
technikai dolgozók) az általános tarta-
lék terhére 180.000,- Ft-ot biztosít pe-
dagógusnapi kirándulás céljára.
A képviselõ-testület kéri, hogy a váro-
si rendezvényeken az alkalmazottak
vegyenek részt aktívabban.

15. Mobil illemhely lehelyezése
Szamárkõ

A kt. úgy határoz, hogy a Szamárkõ-
höz kerüljön lehelyezésre 1 db mobil
illemhely, a szállító cég által karban-
tartva a 2013. évi szezonra, az általá-
nos tartalék terhére.

16. Zamárdi, Bácskai utcai vizes-
blokk tervezési munkája

A  képviselõ-testület a Bácskai utcai
vizesblokkal kapcsolatos tervezési
munkákat 2013. évben kéri elindítani a
hivatal részérõl.

17. Nyári napközi megszervezése

A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt,
hogy 2014. évben az általános iskolai
nyári napközi megszervezését elõre
egyeztessék, és a nyári szünetben a
napközi végig üzemeljen a szülõk igé-
nyeihez igazodva.

1. a. A Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának felül-
vizsgálata, módosítása

- A képviselõ-testület  elfogad-
ja a Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának

felülvizsgálatát, módosítását
azzal, hogy lakosság számá-
nak Zamárdi esetében a 2013.
január 1-jén esedékes számot
vegyék figyelembe az orszá-
gos statisztika alapján.

- Hulladékkezelési Közszol-
gáltatási Szerzõdés felmondása

A képviselõ-testület megtárgyalta az
AVE Zöldfok Zrt megkeresését,

amelyben a szolgáltató nyilatkozik
arról, hogy a 2012. évi CLXXXV. tv.
(hulladék törvény) jogszabályban
elõírt feltételeit az AVE Zöldfok Zrt,
illetve jogutódja nem fogja tudni tel-
jesíteni 2013. június 30. napjáig. A hul-
ladék tv elõírásai alapján a közszolgál-
tatási szerzõdés  felmondására
várhatóan elkerülhetetlen módon sor
kell, hogy kerüljön. 
A képviselõ-testület úgy határozott,

TÁJÉKOZTATÓ
Zamárdi város önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. június 26-i rendkívüli ülésérõl



�Központi orvosi ügyelet, üdülõorvosi ellátás

1. A képviselõ-testület egyetért azzal, hogy 2013-ban júni-
us 1-szeptember 30. közötti idõszakban a központi or-
vosi ügyelet városkörnyéki lakosokat ellátó tevékenysé-
ge kibõvítésre kerüljön a városkörnyéki üdülõbeteg el-
látással.  
A városkörnyéki üdülõorvosi ellátásban közremûködõ
orvosok óradíját 2013. évben július és augusztus hóna-
pokban hétköznap 2880.- Ft/óra, hétvégén és ünnep-
nap 3510- Ft/óra összegben határozza meg. 

2.  A képviselõ-testület elfogadja, hogy a városkörnyéki
üdülõbeteg ellátás finanszírozásának fedezetét 2013.
évben Zamárdi és Balatonvilágos települések plusz be-
fizetései biztosítják lakosságszám arányosan az alábbi-
ak szerint:  

Zamárdi Hírmondó 5.oldal 2013. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. július 9-i, rendkívüli ülésérõl

2013 év lakosságszám (fõ) hozzájárulás (eFt) 

Balatonvilágos 1407 424.000.-

Zamárdi 2691 811.000.- 

összesen 4098 1.235.000.- 

hogy az AVE Zöldfok Zrt által
kezdeményezett formában, az elõter-
jesztés mellékleteként csatolt fel-
mondási nyilatkozatot tartalmában
elfogadja, felhatalmazza Csákovics
Gyula polgármestert, hogy 2013. július
1-jén 6 hónapos felmondási idõ mel-
lett az AVE Zöldfok Zrt-vel kötött
közszolgáltatási szerzõdést felmondja.

2. Nessnight Bt parkolási és
közterület-foglalási ügye

A képviselõ-testület megtárgyalta a
Nessnight Bt. ( Benkõ Balázs) bérleti
szerzõdésével kapcsolatban elõterjesz-
tett önkormányzati terület többlet-
használatának ügyét.

A képviselõ-testület megállapítja,
hogy a bérlõ a bérleti szerzõdésben
foglalt 150 m2 alapterületû ingatlan
részen felül további 220 m2 területet
birtokol több év óta. 

A képviselõ-testület, mint bérbeadó
nem fogadja el a bérlõ azon érveit,
hogy a kavics szórással burkolt ingat-

lanrész jelentõs részét nem használja,
pontosabban a strandolók, illetve az
ingyenes koncerteket látogatók
érdekében került leburkolásra és
üzleti szempontból hasznot nem ered-
ményez számára. A képviselõ- testület
a szerzõdõ felek által megkötött bér-
leti szerzõdés alapján felhívja a bérlõt
a szerzõdés betartására. 

A bérleti szerzõdés 150 m2 térmérték
birtoklására jogosítja a bérlõt, a
szerzõdés nem rendelkezik sem járda,
sem egyéb szórt kavicsburkolat
létesítésérõl, annak használatáról stb.
A bérleti szerzõdésben felek külön
rendelkeznek arról, hogy a felépít-
mények által elfoglalt területeken
felül megmaradó 90 m2 alapterületû
területen jogosult bérlõ vendéglátó
terület kialakítására.

Ezen felül további terület használatról
a felek nem állapodtak meg. Fentiek
alapján a képviselõ-testület úgy
határozott, hogy a további jogviták
elkerülése érdekében és arra tekintet-
tel, hogy hivatalos felmérés a bérlõ
tényleges terület használatáról elsõ

alkalommal 2012-ben történt, az ezt
megelõzõ évek vonatkozásában
eltekint a bérleti díj fizetésétõl. A
képviselõ-testület igényt tart azonban
arra, hogy bérlõ a 2012-es évre 220 m2
után a bérleti szerzõdésben megállapí-
tott díjat alapul véve fizessen bérleti
díjat. A képviselõ-testület már most
hozzájárul ahhoz is, hogy bérlõ a fen-
tiek szerint számított díj összegét
2017. október 15-ig (bérleti idõ lejára-
ta) évente és egyenlõ részletekben
fizesse meg.

2013-tól kezdõdõen bérlõ választása
szerint vagy köteles a tényleges
használat után bérleti díjat fizetni,
vagy köteles a többlethasználatot
megszüntetni és az eredeti bérleti
szerzõdésben megjelölt 150 m2
területet birtokolni. Amennyiben
bérlõ nem tart igényt többlet terület
használatára, köteles az eredeti
állapotot helyreállítani, azaz a tégla
illetve szórt kavics burkolatot eltávolí-
tani.

3. Zamárdi központi ügyeleti ellátásra kötött feladat ellá-

tási szerzõdésének módosítását, valamint a városkörnyéki

ügyeletet ellátó orvosokkal kötendõ módosított közremû-

ködõi szerzõdést a képviselõ-testület azzal hagyja jóvá,

hogy azok hatálya kizárólag 2013. évre érvényes. 

4. A központi orvosi ügyelet Mûködési Szabályzatának

elõterjesztés szerinti módosítását jóváhagyja szintén a

2013. évre vonatkozóan.

A képviselõ-testület az üdülõorvosi ellátás kérdésében vál-

tozatlanul további információkat kíván beszerezni, különö-

sen a Zamárdit érintõ betegek száma, illetve az ellátás

OEP finanszírozása körében.

Felhívja a jegyzõt, hogy 2013. november 15-ig a szükséges

adatokat szerezze be, és a képviselõ-testület novemberi

rendes ülésére terjessze elõ ismételten az üdülõorvosi ellá-

tás kérdését. 

Matyikó Zsuzsa
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Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõ Közösség!
Kedves Zamárdit Szeretõ Barátaim!

Szinte napra pontosan öt évvel ezelõtt az akkori Önkor-
mányzati Minisztérium épületében (ma újra Belügy Mi-
nisztérium) nyolc új magyar város vezetõje mutathatta be
települését. Zamárdi polgármestereként azon szerencsés
helyzetben voltam, hogy én is közöttük lehettem.
A régészeti leletek elõkerülése bizonyítja, hogy Zamárdi
területén az õskortól emberek éltek. A kõ-, réz-, bronzkori
emlékek tanúskodnak arról, hogy a Balaton déli partja la-
kott terület volt. Megtalálható jelekbõl láthatók a kelta és
a római telepesek nyomai. A rómaiak uralmát megdöntõ
hunok helyét germán törzsek, majd az örökükbe lépõ lon-
gobárdok foglalták el. Utána az avarok hazája lett e táj � bi-
zonyítja ezt a zamárdi avar kori temetõ. Amelyrõl ma már
bizton állíthatjuk, hogy a Kárpát � medence legnagyobb ki-
terjedésû és leggazdagabb leletanyagú avar kori temetõje.
Méltán kapta meg néhány éve az Örökségünk
Somogyország Kincse kitüntetõ címet. Meggyõzõdésem,
hogy nem csak megyénk büszkesége a zamárdi avar kori te-
metõ, hanem valódi nemzeti kincsünk. Ezért különösen
fontos számomra, hogy a dédapám jelezte temetõbõl elõ-
került leletek közkinccsé váljanak. 

A mai nap jelentõs lépést teszünk ebbe az irányba, hiszen
átadásra kerül az a vitrin, melyet a Rippl-Rónai Megyei
Hatáskörû Múzeum munkatársai rendeztek be az avar ko-
ri kincsekbõl. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a ki-
állítás egyik dísze az az összecsukható szék, amely néhány
évvel ezelõtt egy olaszországi bemutató szenzációja volt. 
Zamárdi elsõ írásos említése a Szent László királytól 1082-
ben a veszprémi káptalan részére kiállított megerõsítõ le-
vélben fordul elõ Scamard néven. A községnév mai formá-
ja már a 12-13. században kimutatható Zamard, Somárdy,
Somárd elnevezéssel. A XIV. századtól már jelentõs, két
templommal rendelkezõ falu a XV. századra öt különálló
falura, illetõleg birtokra tagolódott: Egyházaszamárd,
Balatonmelléky Zamárd, Lykzamárd, Kyszamárd,
Felsõzamárd. Az õsi falu a fontos útvonal mellé települt
Egyházaszamárd lehetett. Ez volt a legnagyobb- tehát a
legrégibb � település, amely egyházat is kapott. A török
idõkben a középkori Zamárdi teljesen elpusztult. A betele-
pítéseket Grassó Villebald tihanyi apát indította el 1735-
ben. Az 1740-es években utóda, Lécs Ágoston folytatta a
település újraélesztését. 1774-re Zamárdinak már új, ba-
rokk stílusú temploma volt. Jelentõs fejlõdést hozott a Dé-
li Vasút kiépítése 1861-ben. Az 1910-es években tervbe vet-
ték a vasúttól északra esõ terület fürdõtelep céljára való
felparcellázását. Rövid idõn belül fellendült a fürdõélet,
Zamárdi közkedvelt nyaralóhellyé vált. 

Napjainkban mintegy négyezer nyaralóingatlan található a
város közigazgatási területén.  Zamárdi elõször 1927-ben
kapott nagyközségi címet, majd 1989. január elsején ismét
nagyközséggé nyilvánították a települést.
A Magyar Köztársaság Elnöke Zamárdi Nagyközségnek
2008. július 1. napjával városi címet adományozott. 23 pá-
lyázó nagyközség közül mindössze nyolc kapta meg a kitün-
tetõ címet. Köszönöm a képviselõtársaimnak, hogy támo-

gattak, hogy velem együtt mertek nagyot álmodni. Megér-
tették azt, hogy tartozunk a településnek, tartozunk a jövõ-
nek azzal, hogy Zamárdi városi rangra emelkedjen. 
A demokrácia megcsúfolását jelentõ szántódi településrész
leválását követõen, a másfél évtizedes pereskedés erkölcsi
gyõzteseként Zamárdi a jövõ felé fordította tekintetét, elõ-
re nézett, megerõsítette vezetõ helyét a Balaton-parti tele-
pülések sorában. Mára Zamárdi a balatoni turizmus egyik
fellegvára.
Éves szinten 300 ezer vendégéjszakát regisztrálunk, egye-
dülálló, három km hosszú, rendezett, ápolt szabad stran-
dunk évek óta megkapja a Kék zászlót, melyet csak a legki-
válóbb strandok nyerhetnek el. Változatos, igényes progra-
mokkal várjuk a hozzánk érkezõket. 
2007-tõl Zamárdiban rendezik a vidéki Magyarország leg-
nagyobb rendezvényét, a tavalyi esztendõben Európa leg-
jobb fesztiváljának megválasztott Balaton Sound  könnyû-
zenei fesztivált. A fesztivál idején százezren látogatnak el
hozzánk. 
Büszkén mondhatjuk azt, hogy a fesztiválon keresztül so-
kan újra felfedezték a Balatont, a Magyar tenger ismét
�trendi� lett. A négynapos rendezvény természetesen kül-
földre is elvitte  Zamárdi hírét. 
Mi, akik itt élünk, régóta tudjuk, hogy Zamárdi egy jó hely.
De számunkra sokkal több egy helynél, ahol jól érzi magát

az ember. Zamárdi nem egyszerûen a lakhelyünk, Zamárdi
az otthonunk. A Zamárdi a Balaton szíve nem csak egy
üres szlogen; amikor ezt kimondjuk, nagyobbat dobban a
mi szívünk is. Akiket már megérintett a hely szelleme, azok
értik, hogy mirõl beszélek. 
Mint ahogy értik és érzik azok is, akik sok munkával és még
több lelkesedéssel összeállították a Zamárdi története ké-
pekben címû kiadványunkat, amellyel teljessé vált a zamár-
di trilógia, és amelyet most szeretettel nyújtunk át az ötéves
város ünnepén minden Zamárdihoz kötõdõ barátunknak.

A városi cím elnyerésével megnyílt a lehetõség Zamárdi
számára, hogy a DDOP keretében pályázhasson és a váro-
si ranghoz méltó lakókörnyezetet valósítson meg. Az Új
Széchenyi Terv segítségével valósult meg Zamárdi Város-
központ Funkcióbõvítõ Integrált Fejlesztése. Uniós forrás-

MIÉNK A VÁROS - KIS VÁROS NAGY SZÍVVEL



HIRDETMÉNY

Zamárdi Város Önkormányzata 333/2012.(X.1.) KT
határozatával a város Szabályozási tervének és
építési szabályzatának módosításáról döntött. 

A folyamatban lévõ módosítás elemei a követke-
zõk:

1. A Kõhegy alatt található 2652/12 hrsz
alatti, mintegy 4 hektáros terület, az ún.
Kiserdõ területe jelenleg Eg gazdasági
erdõ övezeti besorolással szerepel. A
módosítással a terület Et turisztikai-
egészségügyi erdõ övezeti besorolást
kap. 
4. és 4.3 tervlap

4. A Széchenyi utca északi oldalán talál-
ható 3018 hrsz-ú ingatlanon fekvõ
óvoda pályázat útján megvalósítandó
fejlesztése érdekében az ingatlanon
belül az építési hely szabályozása (elõ-
kert 6m, oldalkert 6 m, hátsókert 5 m)
és ezen belül 6,5 m épületmagasság
meghatározása. 
4. és 4.2 tervlap

7. Az Építési Szabályzat 7. § (1) e) be-
kezdése az alábbiak szerint módosul: a
Vt-5 jelû építési övezetben újonnan
csak kereskedelmi, szolgáltató, ven-
déglátó és az ezekhez kapcsolódó
szálláshely létesítmények építése en-
gedélyezhetõ.

10. Hibajavításként:
A Fõ utca déli oldalán a 2499/3 hrsz-ú
plébánia helyi védett, annak keleti
szomszédja, a 2498 hrsz. alatti jellegte-
len épület helyett.

A dokumentumok megtekinthetõk és vélemé-
nyezhetõk a Polgármesteri Hivatal 2. számú
irodájában, ügyfélfogadási idõben 2013. au-
gusztus 10-ig.

Zamárdi, 2013. július 11.

Ripszám János fõépítész 

2013. augusztus 7.oldal Zamárdi Hírmondó

ból európai színvonalat hoztunk létre. A pályázat kereté-
ben több mint 350 millió forint értékben elkészült és felújí-
tásra került a Városháza, a félévszázados Kertmozi (mely-
nek homlokzatán ma felavatjuk a Filmesek Falát), a nyolc-
vanéves Közösségi ház, a Szabadság tér, a Rákóczi utca
(amelyrõl már hallottam azt a nyilván elfogult véleményt,
hogy a Balaton-part legszebb utcája lett), a Balaton tér I.,
Balaton tér II. 
Egy turizmusból élõ település esetében a felsorolt, megva-
lósult beruházások gazdasági potenciált erõsítõ fejleszté-
sek. A Balaton partján nem gyárakat kell létesíteni, hanem
a települések vonzerejét kell növelni, a rendezvények szín-
vonalát emelni.
Ma, amikor egyre nagyobb kihívásoknak kell megfelelni,
Zamárdi helyt áll! Zamárdi bebizonyította, hogy a válság-
ban is tud fejlõdni! A somogyi városok közül egyedüliként
nõtt a lakosság létszáma az elmúlt tíz esztendõben.
Zamárdi egy olyan település, amelynek van JÖVÕKÉPE!
KIS VÁROS NAGY SZÍVVEL!
Kedves Zamárdit Szeretõ Barátaim!

A siker közös! A siker a miénk! Miénk a város! Köszönet
mindazoknak, akik nap mint nap azon fáradoznak, hogy ez
a település elõbbre lépjen. Hálás köszönetemet fejezem ki
mindenkinek, aki támogatott, biztatott, mellettem állt,
mindenkinek, aki hitt abban, hogy közösen, összefogással
meg tudjuk valósítani álmainkat, és egy élhetõbb, vonzóbb
Zamárdit teremthetünk! 
Kívánom, hogy sokáig élvezzék a közös munka gyümölcsét!
Óvják, szeressék Zamárdit, a mi városunkat!

Csákovics Gyula polgármester 
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Köszönet Könczöl Emõkének és férjének a városháza bejáratához ajándékozott csodálatos leanderekért!

Köszönet mindenkinek a Balaton Sound rendezvény utáni takarításért!

Rosé Fesztivál! Összefogott a kisváros, de nagy szívvel! Köszönet a Gamesz, iskola, hivatal, tourinform, óvoda dol-
gozóinak, vezetõinek, a szervezõknek, minden óvodásnak és iskolásnak, fellépõnek, a felkészítõjüknek, valamint a
Zamárdi Polgárõr Egyesületnek, Zamárdiért Közalapítványnak, minden lelkes és segítõ zamárdinak, és nem zamár-
dinak, hogy egy emberként segített lebonyolítani az elsõ, Villánnyal közös rendezvényünket!  

Zamárdi Város Önkormányzata

Köszönet

Tisztelt Olvasók!
Lehet, hogy sokan unalmasnak találják, amikor a Hírmon-
dóban köszönetnyilvánítások  jelennek meg, s úgy gondol-
ják, más, fontosabb dolgok elõl foglalják el a helyet. Azon-
ban többször van olyan esemény, amikor  a szervezõk úgy
érzik, ki kell fejezniük köszönetüket azoknak, akik valami-
lyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy egy rendezvény
sikeresen létrejött. Higgyék el, sok idõt, szervezõ munkát
igényel az, hogy egy rendezvény sikeresen lebonyolódjon.
Ilyen volt a � Mienk a város� fesztivál is június 29-én.
Sokan vannak olyanok, akik segítenek, munkaidõn túl, ill.
ingyen, idejüket, energiájukat nem kímélve. Úgy gondo-
lom, jó, ha a város többi lakója is tudja, kik õk.
Ezért én most kihasználom a helyet és az alkalmat, hogy
nyilvánosan is köszönetemet fejezzem ki a magam és a kép-
viselõ-testület nevében azoknak, akik segítettek abban,
hogy a városi rang elnyerésének 5. évfordulója alkalmából
rendezett fesztivált sikeresen lebonyolítottuk:
A névsor:
� Horse Evolution Show � ingyen biztosították a 

rendezvénysátrat, sõt felállították, s elbontották.
� Faragó Maja � ingyen konferálta végig a napot.
� Frieszné Margit néni, Schwarczné Magdi � finom 

rétest sütöttek.
� Schwarcz Béla, Hosszú Gyula �egész délután vitték

a  kocsikázni vágyókat.

� Nabe � a Zamárdi története képekben címû 
könyvet árulták.

� Az ünnepi mûsor szereplõi: Zamárdi Nõi Kar, 
Huszár Viktória, Szakáli Anna.

� Gömöri László - ingyenes filmvetítés.

Köszönet illeti azokat a dolgozókat, akik munkaidejükön
túl mindent megtettek a rendezvény sikeréért:

� Tourinform Iroda munkatársai: Horváth Cecília, 
Gábor Krisztina, Dankházi Bence.

� Gál Péter népmûvelõ .
� A Polgármesteri Hivatal dolgozói (Friesz Erika, 

Kerekes Gyöngyi, Bodó Judit).
� Dr. Dudás Anita, jegyzõ.
� A Közterület-felügyelet dolgozói: különösen Szabó 

Gábornak köszönöm a sok segítséget, de a többiek is 
kiválóan helytálltak ( Erdõs Lajos, Troppert Péter, 
Keul Márk).

� A polgárõrség tagjai.
� A GAMESZ vezetõje, Urbán Miklós, ill. a segítséget 

nyújtó dolgozók, külön köszönet Domján Zoltánnak, 
aki egész nap,sõt éjjel is készenlétben volt.

Matyikó Zsuzsa 
alpolgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Tisztelt Zamárdi Ügyfeleink!

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pénztárgépek és taxaméterek mûszaki követelményeirõl, a nyugta kibo-
csátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgép-
pel rögzített adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II.15.) NMG rendelet 1. számú melléklete
szerint nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel kötelesek eleget tenni az 55.1- 55.3 szerinti szálláshely
szolgáltatási tevékenységet folytató adóalanyok.
Azon egyéni szálláshely szolgáltatók, akik a NAV nyilvántartásában jelenleg az 552001-552006-ig szakmakód szerepel
(régi fizetõvendéglátás fõ tevékenységként), pénztárgép kötelesek.
Ezen szakmakódok a NAV-nál a saját adatok törzsadatbázisnál megtekinthetõek amennyiben rendelkeznek ügyfélkapu-
val. Amennyiben nem rendelkeznek ügyfélkapuval, a helyi Járási Hivatal okmányirodájában van lehetõség ügyfélkapu
nyitásra.
Amennyiben a NAV nyilvántartásban a fenti kódok valamelyike szerepel, úgy adatváltozás bejelentést kell tenni a  NAV
felé a 13T101-es formanyomtatványon.
A nyomtatványon a fõ tevékenységi körhöz az 559001-es kódot kell bejelenteni (egyéb szálláshely szolgáltatás).
Az adatlap mellé kötelezõen csatolandó a Jegyzõ által kiadott igazolás, amelyben már egyéb szálláshely üzemeltetõként
szerepel a szálláshely szolgáltatók nyilvántartásában. 

A 2010. január 01. után kérelmezett szálláshely szolgáltatók már ezt az igazolást kapták.

Igazolást a Zamárdi Polgármesteri Hivatalban elõzetes telefonos egyeztetés után Kiss Gabriellánál lehet kérni.
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ZAMÁRDI SZÍNKÖR ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a zamárdi képviselõ-testület nevében minden zamárdi pol-
gárnak, hogy elviselték és tolerálták a Balaton Sound Fesztivállal járó kellemetlenségeket.  Továbbá
köszönöm minden munkatársamnak és együttmûködõ hatóságnak azt az éjt nappallá tevõ fáradozását,
amivel biztosították a vidéki Magyarország legnagyobb rendezvényének zökkenõmentes lebonyolítását. 

Csákovics Gyula polgármester

Kedves Olvasó!

Ha megismerte a kis
csapatunk által hasz-
nált rajzot a sarokban,
nem felejtett el ben-
nünket az elmúlt né-
hány hónapban � ez
mindenképpen jó hír
számunkra.
Köszönetképpen en-
gedje meg, hogy rövi-

den megosszunk néhány élményt, amit a tél során szerez-
tünk A NÕ címû elõadásunknak köszönhetõen.

Talán mondanunk sem kell, hogy nem volt eseménytelen ez
a néhány hónap� 
Õszi bemutatónkat követõen gyorsan el kellett kezdenünk
a vendégszereplések szervezését, mert a meghívások egy-
mást követték. Naptárunk pillanatok alatt telt meg a felké-
rések idõpontjaival, már nem csak saját programjainkat,
hanem a kultúrházak szabad kapacitását is figyelembe kel-
lett venni. Sajnos nem lehetett minden meghívásnak eleget
tenni, kénytelenek voltunk néhány esetben nemet monda-
ni. Az elvállalt fellépések így is sok fejtörést okoztak; ami-
kor az ember azt hiszi, elég tapasztalatot gyûjtött, és min-
denre gondol, az élet a legkülönbözõbb vicceket tudja pro-
dukálni. 

Villányi meghívásunkkal kapcsoltban a szervezés egyszerû
volt, az indulásnál azonban adódtak gondok� Ott álltunk
indulásra készen, felpakolva a modern kori ökrös szeke-
rünkre minden holmival, délutánra meghirdetett elõadás-
sal, esõben, amikor egyik autónkban szétesett a váltó. Né-
hány telefonhívást lebonyolítva úgy tûnt, megoldódik a
probléma, elindult segítségünkre egy másik jármû. Némi
késéssel mindenki megtalálta a helyét, kiadtuk az indulást
jelzõ trombitajelet � és egy újabb járgány adta fel a szolgá-
latot. A tankolásból visszaérkezõ tagok csak annyit láttak,
hogy bõszen tologatjuk autónkat, ami néma méltósággal
állt ellen az indítókulcs minden próbálkozásának. De leg-
alább a kulcs megvolt, nem úgy, mint harmadik jármûvün-
ké� abba ugyanis véletlenül bezáródott� Hát ez volt az a
pont, ahol már csak hitetlenkedve, nyöszörögve tudtunk
nevetni saját magunkon.
Minden baljós jel ellenére elindultunk, odaértünk, fellép-
tünk, és remek napot töltöttünk testvérvárosunkban.

A következõ kihívást Taksony jelentette, ahova nagyon ké-
szültünk tavalyi vendégszeretõ fogadtatásunkat követõen.
Panyik Ernõ házigazdánk hozzánk igazította a CSEMA-

DOK éves nagygyûlését, az ottani magyar rádió reklámoz-
ta fellépésünket � és akkor közbeszólt a természet, évtize-
dek óta nem látott hóakadályokat emelve országszerte. Az
utolsó pillanatig reménykedve figyeltük az eget és a híreket,
végül minden vagányságunkat félretéve megszületett a dön-
tés: nem megyünk. Házigazdáink megértették helyzetün-
ket, annál is inkább, mert náluk is hasonló volt a helyzet: a
rendezvényt kizárólag miattunk nem mondták le hama-
rabb. Azonnal megállapodtunk, hogy késõbb, tavasszal
mindenképpen találkozunk. Utazás helyett csapatépítést
végeztünk, alattomos módon elfoglaltuk az iskola udvarát
és gyerekes lendülettel óriási hó-szobrokat építettünk.

Az új idõpont rövidesen megszületett, március 15-én vártak
bennünket a helyi ünnepség részeként. �Ugye emlékszik
még, kedves Olvasó, mi történt aznap? Útlezárások, hó-
ekék, rendkívüli melegedõk, úton rekedt emberek� újabb
fellépést már nem mertünk egyeztetni, nehogy a Zamárdi
Színkör miatt elfagyjon az éves termés Taksonyon. Talán jö-
võre�
Meg kell említenünk még Tabot, ahol az idén csaknem telt-
házas elõadást adhattunk, talán tavalyi hírünknek (is) kö-
szönhetõen. Tab annyiban más, hogy ott nagy színpadon,
színházi körülmények között kellett helyt állnunk, ami iga-
zi kihívás egy kis amatõr társulatnak. Az idén más meglepe-
tés is akadt�
Már az elsõ percekben érezhetõ, hallható volt a függönyök
mögött, hogy együttmûködõ, jó közönség jött össze. A
�Lepsénynél még megvolt� címû darab elõadása közben az-
tán a színpadon állva egy, még soha nem tapasztalt élmény-
nyel gazdagodtunk. Arra fel vagyunk készülve, hogy a poé-
nokon nevetnek az emberek, egy-egy jó karaktert, hatásos
végszót menet közben nyílt színi tapssal jutalmaznak - sze-
retjük és szükségünk is van az ilyen visszajelzésekre, de a
felállva ujjongó nézõtér � bátran kijelenthetjük � meghök-
kentõ volt. Aztán újra megtörtént. És újra. Poén nélkül is� 

Persze végül kisült a turpisság: kedves konferansziénk fel-
bujtotta a nézõket, és egy elõre meghatározott szó elhang-
zását követõen ünnepeltek csak azért, hogy zavarba hozza-
nak bennünket! Hiába, a magyar humornak nincs párja :D 
Jutalmunk vastaps és színpadra feldobott virágok voltak,
viccmesterünk pedig még babérkoszorút is kapott.

Sajnos hely hiányában nincs lehetõség minden helyszín és
élmény elmesélésére, ezért essen néhány szó inkább az em-
beri oldalról is, mert e nélkül hiányos lenne a történet. Át-
éltünk betegséget, mûtétet, államvizsgát, felvételizõ, iskolát
váltó gyerekeket, munkahely-változtatásokat, születést és
elmúlást� Ujjakat keresztbe téve küldtük az energiát min-
dig annak, akinek éppen szüksége volt rá, a meditációtól lo-
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ISKOLAI HÍREK

Diák voltam Zamárdiban

2005 szeptemberében kezdtem el az iskolát.
Eleinte feszengve éreztem magam, de már az elsõ napon
megismerkedtem Esztivel, aki a legjobb barátnõm lett.
Mindig együtt játszottunk. A többi gyerektõl egy kicsit fél-
tem. Elevenek voltak, folyton verekedtek, még az osztályaj-
tót is kidöntötték. Ezért nem szerettem iskolába járni, sokat
voltam beteg.
3.osztályban új tanárunk lett, és én is valamiért megváltoz-
tam. Minden közösségi programban aktívan részt vettem,
beszélgettem mindenkivel, fiúkkal, lányokkal egyaránt, dél-
utánonként átjártunk egymáshoz. Jutka néni érdekes kirán-
dulásokat, vetélkedõket szervezett nekünk.
Nagy váltás volt, mikor felsõsök lettünk. Sok új tanár, sok

új gyerek, sok új tantárgy. Ez eleinte nehéz volt, de hamar
beleszoktunk. Osztályfõnökünk Alice  néni lett.
Felsõ tagozatban vált az osztály igazi közösséggé. Sok tar-

talmas barátság alakult ki. Rengeteget szórakoztunk, súg-
tunk a felelõnek, órák elõtt együtt írtuk meg a házi felada-
tokat. Tanórákon a fiúk mindig megnevettettek minket köz-
beszólásaikkal.
Egyik legjobb kirándulásunk 8. osztályban volt. Egy egész
délutánt eltöltöttünk egy élményfürdõben.
Emlékezetesek voltak azok a napok, mikor nem volt taní-
tás, például a szünetek elõtti napok, a bolhapiac, a diáknap. 

Néptáncra is szívesen jártam.
Szerintem a zamárdi iskola nagyon színvonalas. A tanárok
mindent megtesznek azért, hogy tudásunk gyarapodjék. Ta-
nulmányi versenyekre járatnak minket, melyeken rendsze-
rint szép eredményeket érünk el. Úgy érzem, hogy az isko-
la teljes mértékben felkészített minket a továbbtanulásra.
Biztos vagyok benne, hogy az itt eltöltött 8 évre mindig is
életem egyik legszebb korszakaként fogok emlékezni.

Gál Kincsõ

pott �ommmmmmmmm� hang már szállóige lett köztünk
írott formában is. 
Hirscmann Attila és Magyarfalvi Attila jóvoltából megszü-
letett az utazások alatt �Béla bácsi�, Zamárdi nagy múltú,
érdemtelenül mellõzött színészóriásának figurája, akirõl
dokumentumfilmet is forgattunk; kicsit késõbb csatlako-
zott hozzá �Lali�, aki a technikai vonalat erõsíti az aktív
hangfalakkal és erõsítõkkel kötve mély barátságot, Szabó
Gábor színészi tehetségét tárva fel. Egy szó, mint száz: ko-
vácsolódunk, talán fejlõdünk, de mindenekelõtt a szórako-
záson túl továbbra is számítunk egymásra.
Zárszóként essen a jövõrõl is szó, hiszen tervek nélkül meg-
áll az élet. Sorainkat új tagokkal erõsítve készülünk a kö-

vetkezõ évadra, akik már egy-egy beugrás erejéig kipróbál-
hatták velünk a közös munkát tavasszal � ezúton is köszö-
net nekik a segítségért. Kilétük maradjon még a mi titkunk.
Kerestünk-kutattunk, olvastunk, gondolkodtunk, végül
összeállt a következõ évad programja. Nem okozunk nagy
meglepetést, korábbi elhatározásunkhoz híven maradunk a
kabaré mûfajánál. Kicsit változtattunk viszont a korábbi
karakter-kiosztásokon, többen új szerepkörben próbálhat-
juk ki magunkat. 
A téma? .... az mindegy, nemde? Egy biztos: mámorosan jó
kedvünk lesz az idén is ;-)

Szabó Györgyi

várhatóan augusztus 28. szerda 8:00 - 18:00  óráig.

2013.szeptember 2. (hétfõ) 7:45 óra
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NABE HÍREK

Egy nyári tábor margójára

Július elején egy nagy boríték érkezett
Egyesületünkhöz Somogyfajszról. A tá-
borozó gyerekek írtak nekünk. A leve-
lek minden segítõnek, felajánlónak,
adakozónak szólnak, ezért itt most
közreadjuk õket: 
�Nagyon jó volt a tábor, nagyon jól
éreztem magam! Nagyon jó lett volna,
ha tovább lehettünk volna, de sajnos
nem. A programok nagyok jók voltak.

Bárcsak jövõre is mehetnénk! Csak akkor több hétre! �.Re-
mélem, látom még magukat! Szeretettel Gabi!�
�Hát nem is tudom, mivel kezdjem, mert annyi jó program
volt. Szerintem a legjobb nap a szombat volt, nekem az a nap
tetszett a legjobban, és a hajókázás is. A tájházban nagyon sok
új dolgot ismerhettem meg. A hétfõi nap volt a leglazább. A
többi nap már kicsit nehezebb volt, de nagyon jó! Köszönöm,
hogy elmehettem Zamárdiba. Sok szeretettel Szilárdtól!�
�Nekem a hét minden napja nagyon tetszett, de legjobban a
kalandpark. Ezek mellett nagyon jó volt a kaja, és nem hagy-
hatjuk ki a pince bulikat sem. Nagyon köszönöm a meghívást,
és hogy Önök által eljuthattam Zamárdiba. Sok szeretettel
Gyõzõtõl.�
Hálás szívvel gondolok vissza az Önöknél töltött néhány nap-
ra. Az ellátás nagyon jó volt, a programok pedig nagyon érde-
kesek. Zamárdi csodálatos hely. Köszönöm, hogy ott lehet-
tem. Máté�
�Köszönöm szépen �..a sok kedvességet és a bíztató szavakat
a kalandparkban. Köszönöm szépen a konyhás néniknek a fi-
nomabbnál finomabb ételt. Köszönöm a néniknek, hogy ösz-

szeállítottak nekünk egy héten keresztül csodás programokat.
Köszönöm a vezetõknek, akik elvittek minket minél jobb he-
lyekre. Nekem minden tetszett. Köszönöm, hogy pont minket
választottak! Magukat sosem fogom elfelejteni! Remélem, lát-
juk még egymást a jövõben! Sok-sok szeretettel Miától! Ui.:
Viszlát a jövõben! ©
�Ez az egy hét nagyon jó volt, nekem tetszett. A programok is
nagyon jók voltak. A kalandpark tetszett a legjobban, meg az,
hogy minden nap fürödhettünk. A környezet nagyon szép volt,
a vendéglátók nagyon kedvesek voltak. Nagyon tetszett a ha-
jókázás és a vitorlázás is. Nagyon buli volt szivacson aludni.
Köszönjük szépen, hogy elmehettünk. Márk�
�Köszönöm szépen a vendéglátást, nagyon jó volt
Zamárdiban. Sok jó emlékkel gazdagodtam az egy hét alatt. A
programok is nagyon jók voltak. Ami a legjobban tetszett és
örökre nem fogom elfelejteni, az a kalandpark volt. Ez volt az
elsõ táborom, és annyira jól éreztem magam, hogy nem volt
honvágyam és mindig elfelejtettem anyáékat felhívni telefo-
non. Én még egy hetet szívesen ott maradtam volna. Ezen a
nyáron lesz még egy táborom, de már biztos vagyok benne,
hogy nem lesz ilyen jó, mint ez a tábor volt. Most éppen a ma-
guktól kapott tollal írom ezt a levelet. Köszönöm szépen az él-
ményt. Domi�
�Amikor megérkeztem, akkor még eleinte féltem, �hogy el
kellett engednem az egy hetes tábor idejére a családomat. Jó
volt, hogy mikor megérkeztünk, a kapott fagyi enyhítette a
melegemet. A program összeállítás is nagyon jól sikerült, mert
mindig olyan jól tudtam aludni, mint még soha. Az elsõ nap is
nagyon tetszett, mert jobban megismertem magukat/önöket.
Azért is, mert barangoltunk �a kisvárosban, míg el nem értük
a célunkat, �A Balatont�. A reggeli, az ebéd és a vacsora is na-
gyon finom volt, nagyon ízlett�.Az összes nap is nagyon szép
és csodálatos volt. Én szerintem a pénteki nap volt a legeny-
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Ez a sárkány fura fajta,
egy feje van, meg egy farka,
és a szája akkora,
befér rajt� egy zongora.

Háta tarka, hosszú farka
száz színbõl van összerakva.
Csiricsáré, rikító,
Gergõt, Dorkát vidító.

Röpteti a szél magasra,
ha elszakad a madzagja,
úgy elszökik világgá,
hét varjú sem találná.   (papírsárkány)

A nyári hónapokban is gyermekzsivajtól
volt hangos az óvoda, hisz átlag 40-50
csemete járt napról napra. A három cso-
port 1 csapatot alkotott, mivel az egész
napot az udvaron töltöttük; a teraszon
ettünk, együtt aludtunk ebéd után. Az önfeledt játékos te-
vékenységeket különbözõ programokkal tettük még színe-
sebbé:
- voltunk fagyizni,
- sokan részt vettek az új utca avatásán és a rajzversenyen,
- meghallgattuk a fúvószenekar elõadását a zenepavilon-
nál,
- részt vettünk a nagyobbakkal a �Gyermekjóléti Szolgálat�
szervezésében tartott drogprevenciós délelõttön.

És mindennap (ha az idõ engedte) fürödtünk a medencé-
ben délelõtt és délután is. Több esetben a szülõk felajánlá-
sai örvendeztették meg a gyerekeket. Naponta ettünk hi-
deg gyümölcsöt (sárga-és õszibarackot, meggyet, dinnyét,
cseresznyét, jégkrémet), és élvezettel szemezgettük a nyár
legfinomabb csemegéjét, a fõtt kukoricát. Szokássá alakí-
tottuk ki az elõzõ évben � s idén már jól is mûködött-, hogy
mindenkinek van saját vizesüvege a teraszon, amibõl folya-
matosan ihat igénye szerint, ha kiürül, újra feltöltheti. Séta
alkalmával pedig vittük magunkkal. Az összevont csopor-

tos nyári élet sok új barátság kialakulá-
sára adott lehetõséget. Mindannyian
(felnõttek és gyerekek) jól éreztük ma-
gunkat ebben a nagy családban.
Az augusztus a családé, találkozunk
szeptemberben! 
Mindenkinek jó nyaralást kívánunk!

Óvoda dolgozói
Ugrik, pedig lába nincsen,
röpül, pedig szárnya sincsen.
Ütheted, rúghatod,
dobhatod fel magasra,
mégis pufók,
kerek marad az arca.
Se teteje, se alja,
se oldala, se farka.
Feldönteni nem tudod,
gurul, hogyha gurítod.
Mi az?      (labda)

ÓVODAI HÍREK

hébb (kicsit meleg) és egy picit szellõsebb. A szombati és a va-
sárnapi nap volt nekem a legelérzékenyültebb és a legfájdal-
masabb, mert tudtam, hogy akiket megismertem, most el kell
engednem. �.. Önök mind nagyon kedvesek voltak hoz-
zám/hozzánk, és ezt köszönöm, mert mindenkit megkedvel-
tem, megszerettem�..Nagyon remélem, hogy találkozunk
még, és akkor ilyen kedvben lesznek, mint én amikor ezt a le-
velet írom. Jó kedvem van, mert tudom, hogy tetszeni fog, és
lehet, hogy meg is õrzik. Én nagyon örültem a találkozásunk-
nak. További szép napot kívánok: Viki. Ui: Bocsánat minden-
kitõl, hogy egyszer-kétszer sírtam, azok öröm-, és búcsú köny-

nyek voltak.� Nehéz bármit is írni ezek után a sorok után. El-
gondolkodva nézem Viki saját kézzel készített borítékját:
�Zamárdi a Balaton szíve�. És hirtelen megértem, miért is
olyan találó ez a szlogen. Nem a földrajzi elhelyezkedés, nem
a vízben emberekbõl álló alakzat és nem az új Balaton-parti
tér miatt. Zamárdi azért a Balaton szíve, mert itt élnek a leg-
jobb szívû emberek.
Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában
segítséget nyújtott ahhoz, hogy az álom-tábor létrejöhessen.

TKT
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

AUGUSZTUS

alkalmi programok:

vásárok: 6-a, 13-a, 16-a

strandi játszóház, játékpark (lásd: tourinform-cikkben!)

aug. 8-11: Balatoni Játszadalom (lásd: külön     kiemelés-
ben!)

20-a, 8:30: Városi Szent István-napi ünnepség a millecen-
tenáriumi emlékmûnél. Ünnepi beszédet mond:
Jelenczki István dokumentumfilm-rendezõ

20-a, 14:00-: Egy �király� nap! Családi programok a
zenepavilonnál

31-e, 19:00: Vízi hálaadás a vitorláskikötõnél

A játszadalom egyik kedvelt programjához álljon itt még
egyszer a felhívás:
Kedves Alkotókedvû és Ügyes Kezû, Balatoni Vízi
�Száguldást� Szeretõ Feleink! A Balatoni Játszadalom
keretében 2013. augusztus 10-én 11 órakor ismét lesz a zamár-
di vitorlás kikötõben Tréfás Vízi Járgányok bemutatója és
versenye! Ezennel buzdítunk minden jókedvû honlap-
böngészõt, nevezzenek be ebbe a vidám programba valamilyen

maguk készítette csoda vízi járgánnyal!

Íme, az idei kiírás:
Hogy nagyjából összevethetõek legyenek a csodatákolmányok,
az alábbiakat javasoljuk �kötelezõ� feltételeknek:
1. A járgányon legalább egy ember férjen el úgy, hogy
eközben az alkotás nem süllyed el.
2. A meghajtás módja nem lehet csónakmotoros.
3. A bemutatón el kell mondani, hogy mi mire jó a beren-
dezésben!
4. Az összevetésben elõnyt élveznek azok a vízi masinák, ame-
lyekbe minél több funkcionális alkotórész van beépítve!
5. Küllem és csín: az alkotásnak legyen zászlója és neve!
6. A járgány kézi erõkkel vízre bocsájtható legyen!
Minden alkotásért nagyon-nagyon jól megérdemelt jutalmat
adunk, és ha verseny is létre jön, a bajnok megnyeri a
�Balatoni Vízhasító Hökkenet�- kupát. A következõ
elérhetõségeken adunk további információt (például arról,
mikorra halasztjuk a bemutatót, ha tervezett idejében viharos
az idõ), és fogadjuk a jelentkezéseket: koz.haz@zamardik-
haz@t-online.hu vagy t: 0630-3325009.
Többen jelezték, hogy az õsszel szívesen részt vennének egy
felvidéki honismereti kiránduláson! Kérjük a kedves
olvasókat, konkrétan is fejezzék ki szándékukat, ha velünk tar-
tanának! Elérhetõségeink: mint pár sorral feljebb!

Gál Péter népmûvelõ

XIII. BALATONI JÁTSZADALOM

Zamárdi, 2013. augusztus 8-11.

Helyszín: a Bácskai utcai zenepavilon és környéke
valamint a Kossuth u-i partszakasz

A HAGYOMÁNYOK NAPJA
Augusztus 8-a, csütörtök

13:30-19:00: Játékos tudomány � Gyenes Jánosék
játékparkja a fizika csodái alapján*
16:00-: Boglárka citeraegyüttes, Széles Ágota
vendégszereplésével*
17:00-: Márkus Színház: Laci királyfi*
18:00-: A Berenhidai Huszár Péter Baranta Csapat
bemutatója**  
19:00:  A játszadalom megnyitója a gyermekek által*

20:00-: Táncház � Muzsikál a Dió Banda* 

A VERSENYEK NAPJA
Augusztus 9-e, péntek

13:00-17:00 Vízi és parti versenyek gyermekeknek -
igény szerint (váltók, ügyességi, labdás, frizbis, stb.)** 
13:30-19:00: Játékos tudomány � Gyenes Jánosék
játékparkja a fizika csodái alapján*
14:00-: 100 m-es kötél-húzóverseny a vízparton**
15:00- : III. Fafoci-bajnokság**
16:00-: Találkozás Farkas Bertalan ûrhajóssal*
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kézfogás-
sal a vízben (ez a dátum az idõjárástól függõ tartalékidõpont,
nem a fõ idõpont!))
17:00-: Szász Kitti free style-foci világbajnok bemutatója
és vele közös edzés*
18:00-: Magyar Zsolt tízszeres Toldi-gyõztes
erõmûvész*



A VIDÁM SZÍV NAPJA
Augusztus 10-e, szombat

11:00-: Tréfás vízi járgányok vízre bocsájtása, verseny 
a �Balatoni Vízhasító Hökkenet� címért ***
(elsõ esõnap 11-e, 11:00)

13:00-: Fényüzenet-váltás tükrökkel a tópart több 
pontjáról**

13:00-19:00: Ingyenes kiskörhinta, rodeobika és tram-
bulin**

14:00-19:00: Játéktér: népi ügyességi játékok, asztali 
és logikai játékok, kézmûves játszó (Pintér házaspár, 
Tariné Ibolya, Gubányi Kata vezetésével)*

15:00-: Kudumba dob-show a közönség bevonásával*
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kéz-
fogással a vízben (ez a dátum a tervezett fõ idõpont)
Idén a jegyespárokért dobog a szív!

17:30-: Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia*  

A CSALÁDOK NAPJA
Augusztus 11-e, vasárnap

11:00-: Tréfás vízi járgányok vízre bocsájtása, verseny 
a �Balatoni Vízhasító Hökkenet� címért (csak elõzõ napi 
rossz idõ esetén)

13:00-19:00: Ingyenes kiskörhinta, rodeobika és tram-
bulin**

14:00-19:00: Játéktér: népi ügyességi játékok, asztali 
és logikai játékok, kézmûves játszó (Pintér házaspár, 
Tariné Ibolya, Gubányi Kata vezetésével)*

15:00-: A Szombathelyi kötélugró csoport bemutatója*
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kézfo-

gással a vízben (ez a dátum idõjárástól függõ tartalékidõ
pont, nem a fõ idõpont. Ha e nap kerülne sor a szívalkotásra, az 
utána következõ programok kb. fél órával késõbb kezdõdnek.) 

16:00- : Ének Szent György vitézrõl + Sárkánytér
(interaktív játék)*

17:00-: Taurin cirkuszcsoport elõadása*
18:00-: A Debreceni Triál Klub kerékpáros akrobata 

bemutatója és ügyességi versenye***
19:00: A pereckorona bemutatása � a játszadalom zá-

rása**

Mindegyik nap kézmûvesek, népi iparmûvészek szí-
nesítik a rendezvényt!

A játszadalom ingyenes!

Jelmagyarázat:

* : rossz idõjárás esetén az adott programra a
Közösségi Házban kerül sor.

**: rossz idõjárás esetén az adott program elma-
rad.

***: rossz idõjárás esetén a program egy késõbbi
idõpontban lesz megtartva.

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.

Információ: 0630-3325009 vagy 0684-345290
9:00-18:00 között.
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei

Lengyelországi (Ustrzyki Dolne testvértelepülésre)
utunk idõpontja: október 3-7. 
A további részletekrõl az érintetteket levélben, vala-
mint a szeptemberi Hírmondóban értesítjük.

A �Miénk a város� fesztivál június 29-én került megrende-
zésre, Zamárdi várossá válásának 5., évfordulóját ünnepel-
tük. A délelõtti ünnepséget követõen színes programok
szórakoztatták a közönséget. Köszönjük szépen: Tokaji Di-
ána (kerámiák), a NABE, Egészségõr Egyesület, Tóth Zol-
tán (méhész), Szent Kristóf Rendezvényközpont- Pincé-
szet, Zimek Manufaktúra, a balatonendrédi csipkeverõ lá-
nyok és Huszár László (fafaragó) segítségét, hogy kitelepü-
lésükkel színesítették városunk és környékünk kínálatát.

Az új könyvnek (Zamárdi története
képekben) nagy sikere volt; iro-
dánkban még kapható.

Ajándéktárgyak vásárolhatók iro-
dánkban:

- Zamárdi története képek-
ben 2.000 Ft  

- T pólók és ujjatlan pólók
több színben és méretben
kaphatók, zamárdis logóval.

- Bögrék, kulcstartók, névjegytartó, baseball sapka,
strandtáska, stb.

- Társasjátékok (3 nyelven)

Az alábbi rendezvényekre árulunk jegyeket/bérleteket:
- A Nagyon Balaton Fesztiválra (Zamárdiban Strand. Na-
gyon Zene Fesztivál)
Árak, részletek a www.nagyonbalaton.hu oldalon.
Fizetés: készpénzzel (HUF), bankkártyával.

- A balatonboglári szabadtéri színpad elõadásaira. 
Helyszín: Szt. Erzsébet Park, (Vörös Kápolna melletti szín-
pad)
- augusztus 10 és 11.  11:00 óra
János vitéz c. zenés, táncos játék   Jegyár: 1.100 Ft.
- augusztus 9 és 10.    20:30 óra
Az idõ vasfoga  c. komédia két részben   Jegyár: 2.400 Ft.

- Dolhai Attila koncertjére (augusztus 17. 20:30 óra). Hely-
szín: Siófok, Szabadtéri színpad Jegyár: 4.500 Ft

Hûséges vendégeknek oklevél
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
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visszatérnek városunkba. 
Az ajánlólap a Tourinform irodában átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek kedvezmé-
nyeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó elfogadó-
hely listát. A Tourinform irodában átvételi elismervény alá-
írásával nyitvatartási idõben átvehetõ.

Hirdetési lehetõség
Kihelyeztünk 9 db várostérképet a település különbözõ
pontjain az ideérkezõk és már itt nyaralók szélesebb körû
tájékoztatásának érdekében. Ezek a térképek 100x200 cm
fekvõ méretûek, amelyek hátulján ugyanekkora méretben
színes hirdetési lehetõséget biztosítunk.

A térképek minden esetben a közlekedési utak felé néznek,
a hirdetési felületek pedig a helyszíntõl függõen a strand,
parkoló, játszótér irányába. 
Még kiadó helyek: 1. Táncsics utcai strand; 2. Jegenye tér:
Dessewffy u. É-i oldala és a Jegenye sor Ny-i oldala; 3. Ró-
zsa tér: ABC parkoló Ny-i oldala; 4. Széplaki vasútállomás. 

A hirdetés ára, mely tartalmazza a gyártási és kihelyezési
költségeket is (!!!): 
40.000 Ft (áfamentes) / 1 év 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
Kérjük, megrendelés elõtt gyõzõdjenek meg arról egy hely-
színi szemlével, hogy az Önök által kigondolt hely megfe-
lel-e elképzeléseiknek! Köszönjük együttmûködésüket

Szálláskatalógus 2014
Ismét elkezdjük a jövõ évi szálláskatalógus anyagának ösz-
szeállítását magyar, német, angol, lengyel és szlovák nyel-
veken, külön-külön kiadványokban. Ehhez küldjük a tájé-
koztató levelet, a www.zamardi.hu honlapon, valamint a
szálláskatalógusban megjelent hirdetõknek, illetve felhív-
juk az új hirdetõk szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A
honlapos megjelenés ingyenes, a kiadvány hirdetése költ-
ségtérítéses. A szálláskatalógus december elsõ hetében ké-
szül el, hogy az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vá-
sárokra el tudjuk küldeni. 
Kérjük szíves együttmûködésüket, a határidõk betartását!
Köszönjük!

Tourinform iroda nyitva tartása
Augusztus 25-ig: hétfõtõl szombatig, 9-18 óráig;
vasárnap: 9-17 óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelkezé-
sére; augusztus 26-tól hétfõtõl péntekig: 8:00-16:00
hétvégén: zárva. 

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

Baller Zsuzsanna 
Gábor Krisztina

Zamárdi augusztusi rendezvényei:

NYÁRI TEMPLOMI ORGONAKONCERTEK

Helyszín: Plébániatemplom, Fõ utca

Belépõjegy: 1.000 Ft, gyermekeknek ingyenes

Kezdési idõ: 20.15 óra, *az augusztus 8-i zongorakoncert
(csütörtökön) 19.45 órakor kezdõdik.

Augusztus 3.  Fassang László (orgona) és Rohmann Ditta
(cselló)
Mûsor: J.S. Bach, C.P.E. Bach, D. Oritz, J. Klein,
Részletek a Buxheimer tabulatúrákból, Improvizációk

Augusztus 8.* Korody P. István (zongora)  

Mûsor: �A Zeneakadémia fénykora�: J. Rheinberger,
Liszt F., J. Brahms, Erkel F., Koessler J., Lányi E.,
Dohnányi E., Weiner I., Kodály Z., Bartók B., Kálmán I.

Augusztus 10. Ella István (orgona) és Bodonyi Katalin
(ének)

Mûsor: G. Frescobaldi, Rossi, G.B. Fasolo, Francisco
Correa de Araujo, Heredia, J. Pachelbel, F. Couperin, G.
Böhm, J.S. Bach

Augusztus 17. Ruppert István
Mûsor: J. Pachelbel, W.A. Mozart, de Grigny, M.Corette,
C. Balbastre , J.F. Dandrieu, G.F. Händel

Augusztus 24. Sárosi Dániel

Mûsor: J. S. Bach, F. Couperin, Nicolas de Grigny, J. K.
Kerll

Augusztus 31. Pálúr János
Mûsor: N. Bruhns, J.S. Bach, H. Berlioz

LURKÓK, VITORLÁRA!

Idõpont: augusztus 11.

Helyszín, kezdési idõ: Bácskai u., kikötõ 17:00

Ingyenes gyermekvitorláztatás a Zamárdi Baráti Kör
egyesület szervezésében.

BALATONI JÁTSZADALOM

2013. augusztus 8-11.

Helyszín: Bácskai utcai strand és zenepavilon
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Zamárdi sportoló Európa-bajnoki futamgyõzelme Baján 
A hétvégén került lebonyolításra Ba-
ján, a már hagyományos nemzetkö-
zi motorcsónak Európa-bajnoki fu-
tamsorozat több kategória számára.

A kiválóan rendezett versenyt, ahol 7
nemzet versenyzõi vettek részt, a ter-
mészet nem fogadta kegyeibe, mert
a hirtelen lezúduló vihar és felhõsza-
kadás majdnem meghiúsította a ren-
dezvény befejezését.
A versenypálya és a depó �szét-
ázott� és szétszakadtak a sátrak, en-
nek ellenére a lefutott 2 futam alap-
ján sikerült minden kategóriában
eredményt hirdetni.

Ennek alapján, 2 futamgyõzelmével
BODOR Péter, többszörös világ és
Európa bajnok a FORMA-250 kate-
góriában újabb Európa bajnoki gyõ-
zelmet aratott. 

Zamárdin bejegyzett Váci Autó SE,
ezzel az eredménnyel, a város és
sponsorai számára is motorcsónak
EB futamgyõzelmet szerzett az él-

sportban, amire már hosszú évek
óta nem volt példa. 

Tóth János és �Janika� voltak, akik
az autósportot és élsportot képvisel-
ték Zamárdin korábban kimagasló
sporteredményeikkel. 

A Váci Autó SE 4 éve �költözött�
Zamárdiba, és ez az eredmény mél-

tó bemutatkozás a technikai sportok
világából azok számára, akik ezt ed-
dig még nem ismerték.

Bodor Péter további sikeres szerep-
léséhez drukkol Váci Autó SE és a
város sportot szeretõ lakossága.

margo

NYÁRI ANIMÁCIÓS NAPOK A STRANDOKON

augusztus 4. vasárnap 15:00 � 18:00  Óriáscsúszda
(Keszeg u. vége)
augusztus 10. szombat 16:00 � 19:00  Zenepavilon
(Bácskai u. vége)
augusztus 11. vasárnap15:00 � 18:00  Zenepavilon
(Bácskai u. vége)
augusztus 16. péntek 16:00 � 19:00   Jegenye tér
augusztus 18. vasárnap 15:00 � 18:00 Gyöngyvirág u.

Játékpark népi ügyességi játékokkal, asztali játékok és
kézmûvesség. Esõs, rossz idõ esetén helyszín: Közösségi
Ház (Honvéd u.6.)

STRANDRÖPLABDA KUPA

Augusztus 17.
Helyszín: Kossuth utca vége, szabad strand
Nevezés: 2 fõs csapatokkal a helyszínen 9:00-10:00
Versenyek kezdési ideje: 10:00 óra

NAGYON BALATON � STRAND.
NAGYON ZENE FESZTIVÁL
Augusztus 18-20.
Információ: www.nagyonbalaton.hu

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG

Augusztus 20.
Szent István napi reggeli ünnepség 8:30-kor a honfoglalási
emlékmûnél (Fõ utca). 
Este utcabál a Bácskai utcai zenepavilonnál.

VERDI DALEST

Augusztus 22.  19:30

Helyszín: Közösségi Ház

Fellépnek: Fodor Beatrix, Kálnay Zsófia, Boncsér Gergely,
Bretz Gábor
Ismertetõt mond, zongorán kísér: Pál Tamás. Belépõjegy:
1.000 Ft, a helyszínen váltható vagy foglalható a
koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu e-mail címen. 

DÉL-BALATONI AMATÕR KETTESFOGATHAJTÓ
VERSENY

Augusztus 24.

Helyszín: Kossuth utcai szabad strand

VÍZI HÁLAADÁS

Augusztus 31.

Helyszín: Bácskai utcai kikötõ

ZENÉS ESTEK, UTCABÁLOK
Kedd, péntek, szombat 19:00 � 23:00
Helyszín: a Bácskai utcai zenepavilon
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Zamárdi Közösségi Ház
2013. augusztus 22. 19:30

2013-ban operabemutatók és koncertek százaival ünneplik
világszerte Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulóját.
A zeneszerzõ operái máig nagy népszerûségnek örvende-
nek. A Rigoletto, a Travita, a Trubadúr, az Aida, az Otello
vagy a Falstaff mindig is az operaházak repertoárjának ál-
landó darabjai voltak; az utóbbi idõben egyre több, koráb-
ban ritkán játszott mûve is rendre növekvõ népszerûséggel
tölti meg a nézõtereket. 

De miért ejtünk errõl szót a Zamárdi Hírmondóban?
Kapcsolódik az idei évhez egy nemzetközi viszonylatban
észrevehetetlen, de személyes életemben meghatározó év-
forduló is. Éppen 25 éve annak, hogy 1988. májusában álta-
lános iskolai osztályfõnököm, Vincze Béláné, Irma néni, a
budapesti osztálykirándulás alkalmával elvitt minket, akko-
ri nyolcadikosokat, az Erkel Színházba, ahol Donizetti Don
Pasquale címû vígoperáját láttuk � a címszerepben Gregor
Józseffel. Ez a remek, magyar nyelvû elõadás nem egyfor-
mán hatott osztályunk minden tagjára; ám engem egy élet-
re a mûfaj szerelmesévé tett, s azon a nyáron kezdõdött
operafordítói �munkásságom� is. A fordítás sokáig csak
sok örömet adó kedvtelés volt számomra, aztán megjött az
elsõ komolyabb felkérés a Zeneakadémia Opera Tanszaká-
ról, késõbb az Operaháztól, s a nevem azóta is fel-felbuk-
kan �magyar nyelvû feliratok� vagy a �fordította� címszó
mellett. Nos, ez az én �negyedszázadom� még mindig nem
elég indok a helyi lapban való helyfoglaláshoz; ámde gon-
doltam egyet, s a nagy évforduló kapcsán (magamban a ki-
csit is ünnepelvén) operaest szervezésébe fogtam. Eredeti,
nagyra törõ terveimbõl (háromnapos operafesztivál nagy-
zenekarral, teljes operákkal) lassanként belátóan alább ad-
va született meg a Verdi-dalest ötlete, amelyhez nem csak
az Önkormányzat megtisztelõ támogatását nyertem el, ha-
nem a hazai operaélet kiválóságainak segítségét is.
Az est fellépõi (Fodor Beatrix, Kálnay Zsófia, Boncsér Ger-
gely, Bretz Gábor) a fiatal énekes-generáció nemzetközileg
is elismert és foglalkoztatott mûvészei, az õket zongorán kí-
sérõ, szintén világszerte koncertezõ Pál Tamás a hazai ope-
rakarmesterek a doyenje, aki pályafutása során számos
Verdi-mû (pl.: A két Foscari, Stiffelio, Alzira) magyarországi
premierjét is vezényelte.
Milyen lesz ez az este? Reményeim szerint rendhagyó és
emlékezetes. Szeretném, ha az est hallgatói úgy éreznék
magukat, ahogyan a dalok megszületésének idején, az
1800�-as évek derekán, érezhették magukat a vendégek,
egy-egy házi dalesten, ahová a házigazda összehívta baráta-
it, ismerõseit, s a ház kisasszonya, vagy éppen néhány neves
énekes, pianínó kíséret mellett elénekelte az egybegyûltek-
nek a legdivatosabb új darabokat. Ezt a hangulatot szolgál-
ja majd a miliõ, a gyertyák és petróleumlámpák derengõ
félhomálya, s a manapság szokatlan magyar nyelvû elõadás
is, melynek révén magyarázat nélkül is lélekközelivé és 

VERDI A BALATONNÁL!

(Zárójelben jegyzem meg: a terem kis befogadó képessége miatt érdemes a jegyigényt elõre jelezni Gál Péternél a
Közösségi Házban vagy a koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu e-mail-címen!) 

Fodor
Beatrix

Bretz
Gábor

Boncsér
Gergely

Kálnay
Zsófia

Pál
Tamás

átélhetõvé válnak a mûvek a hallgatóság számára. Bár az
est nagyobb részét a dalok teszik ki, de egy Verdi-est ter-
mészetesen nem lehet meg opera nélkül! A záró részben
így kerül hazai õsbemutatóként mûsorra az Oberto, San
Bonifacio grófjának � ez volt Verdi legelsõ operája! � két
részlete: a címszereplõ áriája a második felvonásból és az
azt követõ, sodró erejû, lendületes négyes.

Kívánok ehhez a nem hétköznapinak ígérkezõ csütörtök
estéhez minden kedves vendégnek nagyon jó szórakozást,
s fogadják szívükbe a kétszázévesen is ifjú Verdi alkotása-
it!

Csákovics Lajos
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Vége van már a lakodalomnak (vázlatos bemutatás)

1. Banyalakodalom

Régebben ezt a szakácsnõk lakodalmának hívták. Ez volt
az esküvõ utáni rendcsinálás valamennyi résztvevõjének
szórakozása. A kölcsönkért eszközök hazavitele sok
munkával járt. Közben jócskán fogyott a tartalékolt vagy
megmaradt bor és a lakodalmi vacsora maradványa.

2. Templomi avatás

A lakodalmat követõ vasárnap az ifjú párnak el kellett
mennie a nagymisére. Az új asszony � ilyenkor � a legszebb
ruháját veszi fel, fejét szertartásos módon beköti, és helyet
foglal a fiatalasszonyok között, míg a férje a férfiak sorába
ül.

3. Nászhét

Ez idõ alatt a fiatalasszony nem hagyhatta el a házat. Nem
látogathatta meg még az anyját sem, mert úgy tartották,
hogy az asszony �kujtorgós lesz�, és soha nem szokja meg
az urát.
A hét elteltével a férjével ellátogatott az anyjához. Itt
zajlott le a nászebéd.
Ebéd után az anyjától két tányért, két poharat és két
kanalat kapott. Ettõl kezdte ezt használták étkezésre, mert
ez az édesanyai áldást jelentette (jelképezte).

4. A fiatalok életmódja a nászhét letelte után

A nászhét elteltével a fiatalasszonynak is részt kellett venni
a végleges rendcsinálásban. Az anyós volt az úr a házban.
Elosztotta a munkát közte és a menye között. Meg kellett
tanulni hallgatni és engedelmeskedni. Ebben az idõszak-
ban az új menyecskét a férjén kívül csak az édesanyja
dédelgette. Õ gondozta a fiatalokat, moshatott, vasalhatott
rájuk�
Sõt, ha a fiatalasszony közel lakott az édesanyjához, akkor
még haza is járt, hogy az édesanyja megfésülje�
Az öregek a konyhában aludtak, a fiatalok a szobában. Egy
azonban biztos volt: a tiszta szobába semmilyen
körülmények között nem költözhettek be sem az öregek,
sem a fiatalok. Oda többnyire csak a halál segítségével, fel-
ravatalozva jutottak.

5. Az özvegyek és elváltak megítélése

Az az asszony vagy férfi, akinek a férje vagy a felesége meg-
halt, az nagyon nehezen talált magához való párt. Ezért
leginkább egymás között házasodtak (özvegy az özvegy-
hez), kivétel volt, a gazdag férfi vagy nõ hamar kapott há-
zastársat.

6. Áldott állapotban

A terhes anyát � a kívánt terhesség esetében � nagy tisztelet
övezi. Terhességét büszkeséggel viseli, derekán megkötött

kötényével ki is hangsúlyozza állapotát. Megnõ a becsülete
a családban is.
A várandós állapotot nem szabad titokban tartani, meg kell
súgni, ki kell beszélni, nehogy néma legyen a gyermek. 
Jobban kedvelték a fiúgyermeket, mert az örökölte a nevet,
a vagyont, és nem utolsó sorban azért, mert jobban fel
tudták használni a mezei munkákban. Egy 10-12 éves fiú
már tudott segíteni az apjának a mezõn a szántásnál, vetés-
nél�
A szerencsés szülés érdekében � régebben � böjtöket tar-
tottak, fogadalmat tettek az asszonyok: pl. Szent Antalnak
az andocsi búcsújárás alkalmából.

7. Szülés levezetése

1907-ben Hadanics Lujza a bábaasszony. Egy továbbképzõ
� szülésznõi � tanfolyamon 1926 körül vezették be az ágy-
ban történõ szülést. A megszületett gyermek fejét langyos
vízzel lemosták, majd megfürösztötték. Homlokára
keresztet rajzoltak, az arcát piros almával megérintették.
Ezután a bölcsõbe tették az édesanyja mellé.
A bába feladata volt a szülõanya ápolása, rendbetétele. A
fiatalasszony anyja 6 napig tartózkodott a lányánál. A
jómódú gazda feleségénél a bába is egy hétig ott maradt,
hátha szükség lesz rá a �bábakeresztségnél�.
A templomi keresztelõt meg nem érõ életképtelen gyer-
meket szükségképpen a bábaasszony keresztelte meg. Csak
megkeresztelt gyermek kerülhetett a felszentelt temetõbe.
Késõbb a bábák felhatalmazást kaptak arra, hogy az
életképtelen gyermeket megkereszteljék.
A bábaasszonynak az elsõ fürösztésnél segédkezni kellett,
ami komoly odafigyelést igényelt az édesanyától, az
anyóstól:
- A fürdõvíznek esõvíznek kellett lenni, hogy szép legyen a
baba bõre.
- Izzó faszenet dobtak a fürdõvízbe, hogy elûzzék a
gonoszt.
- Pár csepp tejet öntöttek a vízbe, hogy jó evõ legyen a gyer-
mek.
- A vízbe dobott dió a sérvet vitte el, míg a toll az okossá-
got hozta meg.
- A fürdõvíz elkészítésére ügyelni (sem meleg, sem hideg).
- A bába szentelt vízzel kimosta az újszülött száját, hogy
tiszta szájú legyen.
- A kisinget fordítva adta rá, mert ez úgy hoz szerencsét.
- Végül az elmaradhatatlan piros szalag vagy fonal is a gyer-
mek csuklójára került az igézés, a szemmelverés, a gonosz
távol tartása végett.
A bölcsõ fejére került a rózsafüzér, a bölcsõbe az
imakönyv. Egy hét elteltével jöhettek a látogatók, elsõsor-
ban a rokonok, a barátnõk.

8. Halvaszületés, torz gyermek

Mindkettõt Isten büntetésének tartották. A halvaszületés
valamilyen vallási szokás vagy tilalom megszegésének
következményei: pl. a böjtök be nem tartása.
A torz gyermek is büntetés: a hibás ember kicsúfolása, az
erõs rácsodálkozás vétségének a következménye, vagy csak

HELYTÖRTÉNET
Az eljegyzéstõl a keresztelõig V. rész
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A júliusban megrendezett meszteg-
nyõi rétesfesztiválon � mint évek óta
mindig � képviseltette magát
Zamárdi is, a rétes készítésben utol-
érhetetlen Friesz Gyuláné és Nagy
Gáborné részvételével.

Friesz Gyuláné két 3. helyezést ért el
meggyes-mákos és almás diós kate-
góriában, illetve egy külön díjat is
nyert, káposztásrétes kategóriában.
Nagy Gáborné 3. helyezést ért el a
gyümölcsös rétesek kategóriában.
Ezúton is gratulálunk az elért, szép
eredményekhez és a település részé-
re eddig (és reméljük ezután is) biz-
tosított bajnok rétesekhez!

Zamárdi Város Önkormányzata

egyszerû butaság, mert nem tartotta be a következõ rontás
elleni varázslatokat a várandós nõ.

Az egykeségrõl

A XX. század elejétõl nálunk is divatba jött a parasztcsalá-
doknál az egykeség. �Egy gyemek kell, mert különben szét-
megy a birtok, a vagyon.� Nem akarták elaprózni a
földeket. Sõt azt gyarapítani � növelni � akarták házasság-
gal, munkával.
Csak a szegényebb családoknál volt 5-6 gyerek is. Késõbb
már õk is úgy gondolkodtak, hogy minek a sok gyerek, úgy-
sem tudják eltartani.
Zamárdiban az 1908-ban az egyházi látogatás � a canonica
vizitáció � még büszkén állapítja meg: �Nincs egyke, gyerek
van elég az iskolában, ez évben 50 gyermek született�. Most
� 2013-ban - az újszülöttek száma 16 fõ.

A meddõség

A tõle való félelem � a paraszti gondolkodásban � nagyon
erõs volt. Egyik oka az, hogy nincs, aki a nevet és a vagyont
örökölje. A másik ok a lenézéstõl, a kicsúfolástól való
félelem. A magtalan jelzõ � a paszkonca kifejezés �
megvetést takar.
Ha az ima, a böjtölés, az andocsi búcsújárás sem segít,
akkor inkább a férj szemet hunyt valamelyik szomszéd vagy
barát segédkezése felett. Így történik ez több esetben is,
amikor a fiatalasszony több évi várakozás után szül egy-két
gyermeket.
Errõl szinte mindenki tud, de nem beszélnek róla.
Tudomásul veszik, a gyermeket vállaló asszonyt pedig úgy
tisztelik, mintha a férjétõl származna a gyermek.

Friesz Kázmér
Jegyzet:

Dr. Dankó János (1868-1902)
1. Balaton-melléki lakosság néprajza
2. Adatszolgáltató: Prigli Gyuláné (1927)

Egyesületünk a júniusi VÁROSNAPON  a ZAMÁRDI sá-

torban kapott helyet a bemutatkozásra. Rendezvényeinket

megörökítõ fotókból készítettünk tablókat, segítségükkel

adtunk képet a szûrésekrõl, elõadásokról, szabadidõs prog-

ramjainkról. Az érdeklõdõk információt kaptak az elkövet-

kezõ hónapok várható összejöveteleirõl.

Elõzetes az õszi tervekbõl: dr. Páli Katalin onkológus fõor-

vos elõadása

Közös  délután a Hotel Wellamarinban a fõzõnapon tevé-

kenykedõ egyesületi tagokkal

Kétnapos kirándulás a Dunakanyarba

Idõpont: szeptember 28. 29. /szombat-vasárnap / Útvonal:

Zamárdi- Szentendre � Visegrád- Esztergom � Párkány A

kirándulás várható költsége egyesületünk támogatásával:

12 000 Ft.

Ez az összeg az autóbusz ideális kihasználtsága esetén tart-

ható lesz. Részletesebb terveket a Hírmondó következõ

számában közlünk, valamint honlapunkon is elérhetõk le-

szünk. augusztustól / www.egeszsegoregyesulet.zamardi.hu

/

A kirándulásra feliratkozni 5 000 Ft elõleg befizetésével

lehet augusztus 31-ig a Polgármesteri Hivatalban Takácsné

Horváth Szilvinél,

augusztus 26-án, a szokásos utolsó hétfõi ügyeleten18 órá-

tól 19 óráig  a nyugdíjas klubból nyíló egyesületi szobánk-

ban Nagy Magdinál. 

További információk: Perge Kriszta 06 / 30 / 945-36 40

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI



Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2013. augusztus

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

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

Plébániatemplom: Csütörtök 19:00
Szombat 19:00
Vasárnap: 9:30

Kápolna: Vasárnap 8:00 és 19:00

Augusztus 20-a után

Plébániatemplom: Vasárnap 8:30
Kápolna: Vasárnap 11:30

Balatonendréd:
Péntek 19:00, Vasárnap 11:00
Augusztus 20-a után: vasárnap 10:00

MISEREND

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

Nyomdai munkák: QuickPress nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu
Következõ lapzárta: 2013. augusztus 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com

Evangelikus istentisztelet
minden hónap elsõ vasárnapján

16:00 órakor.
Helye: Aradi utca - IV. köz sarkán lévõ imaházban.

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését.

06-20/9615-834
mvarnagy@freemail.hu

VÁRNAGY



A Balaton szíve

Szent István-napi ünnepségen közösségi munkáért
kitüntetésben részesültek:

Zamárdi Hírmondó 2013. szeptember              Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXI. évf. 9. szám

TARTALOMBÓL

Kitüntetésben részesültek

Tájékoztató

Tourinform hírek

Közösségi házi hírek

Gameszos szemmel

Baráti Kör hírei

Olvasói vélemény

Egészségõr Egyesület hírei

Helytörténet

Hirdetések
�Dula Pál
�Galóné Kárpáti Ildikó 
�Nyári parti orvosi szolgálat

közössége

�Veterán atlétikai bajnokság civil szervezõ 
közössége

�Zamárdi  Vitorlás- és Vízimentõ Egyesület
�Zamárdi Baráti Kör



Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. augusztus 5-i, rendkívüli ülésérõl

- Zamárdi II. sz. háziorvosi körzet önkormányzati mûködtetése

Csákovics Gyula polgármester elmondta,hogy dr. Haas Judit a Hadám Bt képviseletében a praxis jogáról a II.
körzet tekintetében 2013. augusztus 31. napjával lemondott. Szeptember 1. napját követõen az önkormányzat
kötelezettsége a praxis mûködtetése. További döntés is szükséges lesz még az õsz folyamán, hogy milyen for-
mában mûködjön a II. körzet tovább, célszerû-e egy háziorvosi körzetet kialakítani Zamárdiban. 

A  képviselõ-testület az alábbi határozatot hozta:

1./A képviselõ-testület 2013. szeptember 1. napjától kezdõdõen - a Hadám Bt. egészségügyi feladatellátó szer-
zõdésének az ellátó általi felmondása, illetve dr. Haas Judit háziorvos praxisjogról történõ ellenszolgáltatás
nélküli lemondása alapján - a körzet mûködtetését visszaveszi.

2./ A képviselõ-testület a II. számú, háziorvossal tartósan betöltetlen körzet háziorvosi állásának betöltéséig
tartós helyettesítés keretében dr. Cseh Iván Patrikot /Zamárdi I. sz. háziorvosi körzet háziorvosa/, valamint
dr. Bartha Sámuelt /Balatonendréd község háziorvosa/ bízza meg a háziorvosi feladatok ellátásával.

3./ A képviselõ-testület ellenkezõ döntésig a jelenlegi közalkalmazotti státuszú körzeti asszisztens további fog-
lalkoztatását biztosítja.

4./ A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  mûködtetési jog visszavételével kapcsolatos ösz-
szes ügyben a Járási Népegészségügyi Intézet /Siófok/ valamint az OEP Somogy megyei kirendeltségénél el-
járjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a finanszírozási szerzõdést megkösse, a 2./ pontban megjelölt
orvosokkal megbízási szerzõdést kössön.

Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2013. szeptember

Az új OTP ATM a vasútállomás északi bejáratánál található. Az OTP vezetõsége ezúton is a lakosság el-
nézését kéri az elhúzódó telepítés miatt. 

Dr. Haas Judit a zamárdi II. sz. háziorvosi körzet praxisjogáról ellenszolgáltatás nélkül lemondott.

A képviselõ-testület döntése alapján 2013. augusztus 31. után tartós helyettesítéssel lesz megoldva a
megüresedett, és az Önkormányzatra visszaszállt II. háziorvosi körzet mûködtetése.
Az Önkormányzat szerzõdést kötött dr. Cseh Iván Patrikkal és dr. Bartha Sámuellel, és õk látják el a II. kör-
zeti orvosi teendõket.

Szerettük volna, hogy ha Szabóné dr. Horváth Krisztina átveszi a II. számú körzetet, de legnagyobb saj-
nálatunkra a doktornõnek más elképzelései vannak a jövõt illetõen. 
Az Önkormányzat elsõdleges szempontja, hogy olyan megoldást találjon, amely mindenki, de elsõsor-
ban a betegek számára a legmegfelelõbb, és magas színvonalon biztosítja a településen az orvosi alap-
feladatok ellátását.

Csákovics Gyula polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

BESZÁMOLÓ



Zamárdi Hírmondó 3.oldal 2013.szeptember

Tisztelt jelentkezõk!
Tavasz óta szervezett lengyelországi utunk(Ustrzyki Dolne
testvértelepülésre) idõpontja: október 3-7. 

Az indulás idõpontja: 2013.10.03 csütörtök, reggel. 
Gyülekezõ és bepakolás a Polgármesteri Hivatal
parkolójában 5.30-kor, indulás 6 órakor, érkezés Ustrzyki
Dolne 19 óra körül. 
Útvonal: Zamárdi �Tolnanémedi- Kassa- Ustrzyki Dolne

Program: 
Csütörtök, október 3.
Útközben egy hosszabb pihenõ Kassa városában kb. 2 óra
szabad program. 

Péntek, okóber 4. 
Reggeli után indulás Lodyna- Przemysl- Sanok-
Lodyna körút városnézésekkel

Szombat, október 5. 
Reggeli után városnézés Ustrzyki Dolne város-
ban.
19 órakor közös vacsora a helyiekkel. 

Vasárnap, október 6.
Reggeli után egész napos kirándulás a Bieszczadzki
Nemzeti Parkba. 

Hétfõ, október 7.
7.00    Indulás haza, Ustrzyki Dolne � Zamárdi útvonalon
Útközben egy hosszabb pihenõ a Csorba-tónál
Szlovákiában kb 2,5 óra
Hazaérkezés az esti órákban Zamárdiba.

A hozzájárulás összege: 25.000 Ft/fõ.
Befizetni a Tourinform irodában lehet, hétfõtõl péntekig,
8-16 óráig. 
Befizetési határidõ: szeptember 20.
Új jelentkezéseket már nem áll mõdunkban elfogadni.

Strandröplabda Kupa augusztus 17-én került
megrendezésre. 20 csapat (11 vegyes, 8 férfi, 1 nõi csapat)
nevezett a versenyre, melynek elsõ három helyezettje
kupát és érmet kapott. A versenyek nagyon jó hangulat-
ban zajlottak, 10 órától egészen a kora esti órákba
nyúlóan. 
Köszönjük szépen Hirschmann Attilának és segítõinek a
lebonyolítást, a Gamesz dolgozóinak a pálya rend-
betételét.

Szálláskatalógus 2014
Ismét elkezdjük a jövõ évi szálláskatalógus anyagának
összeállítását magyar, német, angol, lengyel és szlovák

nyelveken, külön-külön kiadványokban. Ehhez küldtük a
tájékoztató levelet, a  honlapon, valamint a szálláskataló-
gusban megjelent hirdetõknek, illetve felhívjuk az új hirde-
tõk szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A honlapos meg-
jelenés ingyenes, a kiadvány hirdetése költségtérítéses. A
szálláskatalógus december elsõ hetében készül el, hogy az
elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárokra el tudjuk
küldeni. 
A katalógushoz az anyagleadási határidõ: szeptember 15.
A honlap frissítéshez az anyagleadás: december 6.
Kérjük szíves együttmûködésüket, a határidõk betartását!
Köszönjük!

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T pólók és ujjatlan pólók több színben és méret-

ben kaphatók, zamárdis logóval.
- Kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball

sapka, strandtáska, stb...
- Társasjátékok (3 nyelvû)

Tourinform iroda nyitva tartása

Szeptemberben hétfõtõl péntekig: 8:00-16:00 óráig állunk
kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Baller Zsuzsanna 
Gábor Krisztina

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei



Szeptember

alkalmi programok:

látásvizsgálat: 3-a, 16:00

vásárok: 4-e (de.), 12-e (du.),
16-a (du), 24-e (du)

8-a: Szüreti vigasság

20-a: Lakossági fórum

Visszatekintés augusztusra:

A parti játéktér (animáció) - talán szerénytelen-
ségnek nem veszik � idén mintha az eddigi legjobban si-
került sorozat lett volna hosszú évek távlatában tekintve.
Pintér Istvánék népi ügyességi játékai, Tariné Ibolya asz-
tali játékai, Gubányi Kata kézmûves kínálata remekül
egészítették ki egymást, és a játékmesterek is mindnyá-
jan kiváló emberi kvalitásúak voltak, igazi csapatot alkot-
tak.

Balatoni Játszadalom: nagy öröm szá-

momra, hogy már milyen sokan célozzák meg a ját-

szadalom idejét, hogy Zamárdiban akkor nyaraljanak!

Rengeteg ismerõssel találkozom. Szerintem sikeres volt

az idei program-összeállítás, felsorolni ismétlés volna

összes elemét, csak néhányat hadd emeljek ki szubjek-

tív módon: Márkus Színház Laci királyfi elõadása, a tánc-

ház, Szász Kitti és Farkas Bertalan, a Garagulya gólyalá-

bas kompánia, a Kudumba dob show, a Szent György-

bábjáték, a Taurin cirkuszcsoport legyen idén az emlé-

keztetés tárgya. A tréfás vízi járgányok bemutatójáról

külön is szólok: hét �vízi alkalmatlanság� � hogy a fel-

sõtárkányiak szóhasználatával éljek - szelte a habokat.

Közülük ötletességével kiemelkedett Szentkúti Kiss

Gáborék megvetett vízi ágya, amelyre akár ki is lehetett

volna tenni, hogy �Bett frei�! Gulyás Róberték hajójába

27 funkcionális alkatrész volt beépítve! Volt még jég-

hegyjárgány, hiszen hidegfront ért el bennünket, szesz-

csempész kalózhajó, amely a gyorsasági versenyt nyer-

te, és aranyos, míves alkotás volt a másik három is. Egy

tanulság: mivel az ötlet meghatározza a vízi járgány se-

bességét, jövõre gyorsasági verseny nem lesz, hanem

körjáratban fognak felvonulni a csodatákolmányok! Idén

a szívet, a Balaton szívét kb. 1000 ember alkotta! Egy

kissé aszimmetrikus volt az alakja, mert két oldalról nem

egyforma lélekszámban mentek be a vízbe az emberek,

de sebaj! A szív fotóját látva egy füredi asszony azt

mondta, ez nemcsak szív, hanem egy magzat édesany-

2013. szeptember 4.oldal Zamárdi Hírmondó

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK



ja  méhében!  Mivel  az  idei  �szívdobogás� a  jegyes-

párokért volt, nagyon is illik ez a vélemény a szív idei

eszméjéhez. Sok embernek tartozom köszönettel azért,

hogy a játszadalom szépen lebonyolódott. Remélem,

teljes a felsorolás: Hirschmann Attila, Szabó Gábor, Cse-

hi Gábor, Szili József és Rezi Teriék, diák segítõim, a szív

szervezõi (Soós Gábor, Fontányi Zsolt, Horváth Tamás,

Szentkúti Kiss Gábor, Széles család), a gameszos mun-

katársak és a tourinformos kollégák. Pamplonában vagy

Fábiánsebestyénben a kuriózumnak számító helyi ren-

dezvény eseményét mindenki nagyon magáénak érzi, és

készül rá. Remélem, teljesülõ álmom, hogy egyszer a

szívalkotás is, hisz Zamárdi elvégre a Balaton szíve, min-

denkinek szívügye lesz. Nem kellene igazából semmi

más hozzá, mint hallgatni saját szívünkre�  
Lapzárta után történik meg augusztus 31-én a vízi hála-
adás. Errõl képes beszámolót a következõ számban ta-
lálhat majd a kedves olvasó!

Szeptemberi beharangozó: 

A város hivatalos ünnepén, Kisboldogasszony
napjának délutánján tartjuk a hagyományos szüreti vi-
gasságot. Ennek részletes programja a szeptember 2-i
civilköri megbeszélésen dõl el. Képújság, szórólap, pla-
kát, honlap közli majd!

Kezdõdik lassacskán az új színházi évad. Nagy-
busznyi színházba járó csapatunkba várjuk az új érdek-
lõdõket és a régi bérleteseket egyaránt. Íme, a veszpré-
mi kínálat:
Rossini: Bruschino úr vígopera vígjátéki komikumokkal
fûszerezve, jégkorszakba helyezve, egyfelvonásos �
Csillagok szárnyán táncfantázia: története egy csillag-
vallás papnõjének élete, ki spirituális küldetését alázat-
tal, önfeláldozással ég és föld közössége érdekében
végzi. A csillagképek a mozgás �nyelvén� mutatkoznak
meg. (E két darab együtt az elsõ bérletes elõadás!)
Lehár Ferenc: A víg özvegy � az életöröm operettje.
Egy kis szegény ország sorsa körül zajlik a cselekmény,
de persze a szerelem is közbe szól�
Maxim Gorkij: Éjjeli menedékhely színmû: a menedék-
helyen kényszerûségbõl összezárt emberek egymástól
független, de azért kölcsönhatásban álló sorsát ismer-
hetjük meg. Eperjes Károly  rendezõt, úgy emlékszem, a
vörösiszap-katasztrófa inspirálta e darab megrendezésé-
re.
De Laclos: Veszedelmes viszonyok színmû: Õszinte
történet férfiak és nõk cselszövéseirõl, praktikáiról, szö-
vevényes testi és lelki kapcsolatairól a 18. századi Fran-
ciaországban�
Carlo Goldoni: A kávéház vígjáték: az egyik legtöbbet
játszott Goldoni-komédia. Egy jóindulatú, becsületes ká-
véház-tulaj és Don Marzió, a megtestesült rosszindulat
áll ki a síkra� Lám, ki nyeri a csatát? 

Bérletárak:
Felnõtt: I 14.000, II 13.000, III 12.000
Nyugdíjas: I 8.400, II 7800, III 7200.
Diák (ifjúsági, középiskolai): 6500 Ft

Jelentkezni, érdeklõdni lehet a 30-3325009-es telefon-
számon, vagy a koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu
email-címen, illetve személyes találkozás révén.

Gál Péter (Közösségi Ház)

Zamárdi Hírmondó 5.oldal 2013. szeptember



Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2013. szeptember

Amikor ezeket a sorokat írom, már vége a nyári szezonnak.
Ennek biztos jele, hogy kiürülnek a strandterületek, üresek
a kialakított parkolók. A büfékben már csak az állandó la-
kosok és nyaralótulajdonosok, utószezont élvezõ nyugdíja-
sok iszogatnak a tulajdonossal közösen, elmúlt a sorállás, és
békés, csendes nyárutó hangulat van mindenhol.

Ez az az idõ, amikor áttekinthetjük a nyári szezont, milyen
is volt ez a nyár Zamárdiban. 
Rosszul indult a szezon, az iskolaév végét követõen hideg,
szeles és viharos napok váltották egymást. A meghirdetett
LURKÓ program 2 vitorlázása is elmaradt a viharos Bala-
ton miatt, a gyerekek nem kis bánatára. Majd megérkezett
a kánikula, mely kis megszakítással egészen augusztus 18-ig
tartott folyamatosan. 

A hosszú, forró nyár régen nem látott tömeget vonzott a
vízpartra, melynek ellátása, kiszolgálása nagy feladatot je-
lentett a vendéglátóknak és a város rendjéért felelõs
GAMESZ számára egyaránt. Ebben a munkában mindenki
jól vizsgázott, a nyaralóváros igyekezett mindenben megfe-
lelni az elvárásoknak.
Az ideiglenes parkolók megteltek, ezért a Kiss Ernõ utcán
végre újra lehetett közlekedni, bizonyítva, hogy jó döntés
volt az ideiglenes parkolók nyári megnyitása.

A szép strandidõt különféle programok tették változatossá,
melyek közül voltak hagyományos és új rendezvények egy-
aránt. 

A SOUND a városvezetés korábbi ígéreteitõl eltérõen, a
fõszezonba �csúszott� át, és úgy látszik, a város ez ellen
nem tud hatékonyan és határozottan fellépni. Maga a fesz-
tivál szervezettebbé vált, de a résztvevõk száma már jóval
meghaladta azt, amit a város infrastruktúrája kezelni tud

még annak árán is, hogy sok nyaraló kínjában már nem jön
le ebben az idõben, elkerülendõ a buli-turizmus összes hát-
rányát. Ma már nem a SOUND zaja a legnagyobb problé-
ma, hanem a bulira érkezõ százezrek kezelése a rendezvény
területén kívül, az utcákon, boltokban és a strandterületen.
A SOUND építéssel, bontással és mûsorával 3 hétig teszi

lehetetlenné a családosok számára a nyaralást Zamárdin a
fõszezonban, ami már komoly ellenállást vált ki a nyaraló-
telepen élõk és nyaralótulajdonosok körében egyaránt,
amivel a város vezetésének a jövõben végre foglalkoznia
kellene, elkerülendõ egy esetleges kártérítési eljárás iránti
pert. Nem elfogadható a városvezetés érvelése, hogy �akit
zavar, ne jöjjön le 3 hétig a saját házába�, mert a nyaraló-
kon kívül van, aki nem tud hová menni, mert történetesen
itt lakik. A kiadó lakások egy része pedig üres maradt eb-
ben az idõben, mert a fesztiválozók (és ez vonatkozik mind
a két rendezvényre) egy nagy tömege a Balaton-parton, az
autóikban, a fesztivál területén kialakított kempingben vagy
esetleg az árokparton aludt.

Idén nyáron már szó szerint mindent be kellett vetnünk, hogy gyõzzük erõvel a mi városunkban, Zamárdiban példátlan
méreteket öltõ vandalizmus, a naponta újranövõ szeméthegyek elleni harcot. Kénytelen vagyok harcnak minõsíteni azt,
ami az elmúlt években legfeljebb nehéz, embert próbáló kihívás volt. Valami megváltozott, mert az nem nevezhetõ nor-
mális rutin feladatnak, még akkor sem, ha akármilyen sokan is tartózkodnak nálunk, hogy ebben a szezonban, szinte
menetrend szerint minden délelõtt, több csoportnak is az elõzõ nap értelmetlen pusztítását kell javítani. Mindent
elkövetünk természetesen azért is, hogy nyilván az ufók által, naponta a közterületre kitolt háztartási- és vállalkozói hul-
ladékdombokat � tévedés ne essék, a tisztességes emberek adóforintjai terhére � a legrövidebb idõ alatt összegyûjtsük,
elszállítsuk. Ezek a kényszerûen elköltött milliók értelmes közösségi célok megvalósítására is fordíthatók lennének.
Bedughatjuk persze a fejünket a homokba, és azt is mondhatjuk: hát ez van, ilyen a világ, ezt kell szeretni. Tudomásul
kell venni azt, hogy az a fajta ingyenesség, amit Zamárdi nyújt az idelátogatóknak, évrõl évre egyre többe kerül. Ezért
sem fogadható el azok cselekedete, akik ezzel rendszeresen visszaélnek, és kihasználják a város rend és tisztaság mellet-
ti elkötelezettségét. 
Tisztelettel kérek minden józan gondolkodású, Zamárdihoz kötõdõ és itt élõ polgárt, hogy közösen vessünk véget a
közönynek, és �jó gazda� módjára, mindenki a maga lehetõségéhez mérten tegyen annak érdekében, hogy ennek, a
településünk érdeke ellen ható folyamatnak közösen megálljt tudjunk parancsolni.

Urbán Miklós 
Gamesz intézményvezetõ

AZ IDEI SZEZON GAMESZOS SZEMMEL

BARÁTI KÖR
Zamárdi szezonzáró értékelése nyaralószemmel
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A már hagyományossá vált �utcazenész fesztivált� sokan
hiányolták, nem értve okát, hogy miért kell ezért Szántód-
ra utazni. Szerencsés lenne, ha az önkormányzat érvei az
újság hasábjain is megjelennének.
A nyári orgonakoncerteket a plébániatemplomban viszont
egyre többen látogatják, ami igazolja, hogy a város által
nyújtott támogatás, valamint a Baráti Körrel történõ ösz-
szefogás a hangversenyek népszerûsítése érdekében ered-
ményes volt. Az errõl szóló plakátok és CD lemezek készít-
tetése, kihelyezése és a TOURINFORM propagandája
egyre eredményesebb.

Az ötéves városi ünnepség �Miénk a város�programjai
népszerûek voltak, a kirakodóvásár színvonalas volt, a pá-
lyázott beruházások átadásra kerültek annak ellenére, hogy
a tavaszi idõjárás sokban akadályozta a kivitelezést. A
Zamárdi történetét képekben bemutató könyv nagyszerû
kiadvány, méltó a város történetéhez.
A már hagyományos �Játszadalom� egyre népszerûbbé vá-
lik a gyerektársadalom és családos nyaralók körében, és bár
a �Szív�-et egy nappal korábban formálták meg az idõjárás
miatt, mégis minden tervezett program jól sikerült.
Ugyancsak sikeres volt a strandröplabda kupa és bár az idõ
esõsre fordult, a fogathajtó verseny is jól szervezetten lefu-
totta versenyét augusztus 24-én. Kár, hogy a szezonvég mi-
att a nyaralótársadalomból sokan már nem láthatták ezt a
látványosságot.

A gyermekvitorláztatások keretében, a �LURKÓ� progra-

mon kívül a kapitányok elvitték hajózni a somogyfajszi gye-
rekeket, endrédi iskolásokat és a zamárdi gyerektábor la-
kóit is.

Új programként jelentkezett a �Rozé fesztivál�, az �Át-
úszás� és a �Nagyon zene strandfesztivál�. 
A �Rozé fesztivál� kiválóan sikerült, csak jó véleményt hal-
lani róla, de az elõzetes tájékoztatás és propaganda haté-
konysága és a helyszín vonatkozásában talán érdemes len-
ne elgondolkozni a jövõre nézve. Jó lenne véglegesíteni a
rendezvényt, mert jól illeszkedik a nyaralók elvárásához és
az üdülõvároshoz egyaránt.

Az �átúszás� idõpontjának tologatása, az információk hiá-
nya a résztvevõk körében nagyon lejáratta a rendezvényt és
Zamárdit egyaránt. Ezt még az sem tudta feledtetni, hogy
maga a  program szervezése sikeres volt.
Az úszás ugyan a helyszín módosulása miatt részben vízi
gyalogtúrára emlékeztetett a sekély víz miatt, de még ez
sem vette el a kedvét a jelentõs számú amatõr résztvevõ-
nek. Ez az új rendezvény megérdemelne egy jobb és körül-
tekintõbb szervezést és pontos tájékoztatást a sikeresebb
végeredmény érdekében.

A �Nagyon zene�fesztivál nagyon nem sikerült, több okból
is hátrányosan érintve azokat a családokat, akik évek óta itt
töltik el a nyár utolsó nagy ünnepét, Szent István napját. 
A FESZTIVÁL NAGYON szervezetlenül került lebonyolí-
tásra. A résztvevõket késõn engedték be, a szállások sem
voltak megfelelõen biztosítva. Alvó embereken és törött
üvegcserepeken keresztül közlekedett mindenki a parton,
és a strand területén egyaránt 5 napon keresztül. Azok a
nyaralók, akik nem készültek fel, már elmenekülni sem
tudtak a �buli-turizmus� elõl. Márpedig felkészülni nem
nagyon volt idõ a, fõleg szájhagyomány útján terjedõ hír
alapján.
Sokan úgy gondolták, �várjuk meg, milyen lesz ez az állami
rendezvény�� ma már tudják. Az újságokon, interneten
keresztül mindenhol olvasható a tiltakozás és felháborodás
a város döntése és a rossz rendezvény ellen. Csak remélni
lehet, hogy a tiltakozásból a város vezetése levonja a követ-
keztetést a jövõre nézve, és nem válik Zamárdi �fesztivál-
várossá� családi nyaralóváros helyett. 
A tûzijáték �átszervezése�csak hab a tortán, miután éveken
keresztül kiváló, saját városi tûzijátékot élvezhettek a nya-
ralók Benkõ Laci orgonajátéka mellett.
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A Fekete István Általános Iskola testnevelõ ta-
nára, GALÓ TIBOR két aranyéremmel  tért ha-
za a Torinóban megrendezett veterán bajnokság-
ról .Magasugrásban 185 centimétert, hármasug-
rásban 12, 75 métert teljesített , és ezzel a korosz-
tályában indulók között  nem akadt legyõzõje.
Gratulálunk a nagyszerû teljesítményhez! Kíván-
juk, hogy � néhai veterán bajnokunk, Géza bácsi
nyomdokain haladva �  még sok megméretteté-
sen vegyen részt, és öregbítse iskolánk és telepü-
lésünk hírnevét. 

Évekig kedveltük és élveztük a Zamárdiban nyaranta meg-

rendezett Utca Fesztivált. Sajátos hangulata volt, tetszett,

hogy lehetõséget kaptak azok a zenészek, akik még csak

bontogatták szárnyaikat. Itt megmutathatták, mit tudnak,

hogyan zenélnek egyedül vagy csapatban, nekünk, zamár-

diaknak, és természetesen a városunkban nyaraló turisták-

nak. Népszerûségét csak a rendezvényre �rácsatlakozó�

árusok gyarapodása múlta felül. Ahogy mondani szokás,

volt ott minden, mint a búcsúban� A fesztivál utcái is szû-

kösnek bizonyultak, a kisgyermekes családoknak nem kis

bosszúságot okozva a sétánál. Szerencsére a város vezetõi-

nek is aktuális lett az a gondolat, miszerint változtatni, újí-

tani kell, és megszületett a Rosé Fesztivál ötlete. Nos, a

mostanság divatos szapulás helyett szóljunk az elismerés

hangján is. A hétvégi rendezvény sokak várakozását felül-

múlta. Az ízlésesen elrendezett árushelyek, a sátorral vé-

dett padok és asztalok, este a szórakozók hangulatát ked-

vessé tevõ mécsesek mind-mind olyan dolgok, amelyek di-

cséretet érdemelnek. A színpad igazi fesztiválos volt, a fel-

lépõk meghívása, kiválasztása telitalálatnak bizonyult, min-

den korosztály élvezhette a mûsorok sokszínûségét. A kí-

nált borok és ételek megfeleltek a nagyérdemû elvárásai-

nak. Az árusok, mutatványosok szintén igazodtak az elvárá-

sokhoz, a vidám hétvége szórakoztató hangulatához. Töb-

ben azt is megfogalmazták, jövõre talán bõvíteni kell a te-

ret, mert azt remélik, hogy a Rosé Fesztivál a zamárdiak ha-

gyományteremtõ zászlós rendezvénye lesz /marad/.

Bereczki Brigitta

Ezt most felváltotta volna egy �központi tûzijáték�, aminek
költségét ugyan az állam állta, de az összes járulékos költ-
ségét a város. Ezt azonban a rossz idõjárásra való tekintet-
tel az utolsó pillanatban lemondták, így már tûzijáték sem
maradt a nyaralóknak, csak a bulizók kiabálása.

Feltétlenül meg kell említeni a teljesség igénye nélkül azo-
kat, akik személyesen is közremûködtek azért, hogy a par-
ton nyaralók jól érezzék magukat, és legközelebb is
Zamárdit válasszák nyaralásuk úti céljaként.
A Bácskai u strand �lidó-homokozóját� a gyerekek örömé-
re rendszeresen utántöltötték, melyhez önzetlen segítséget
és homokot biztosított Szili József és Ficsor László közö-
sen.
A nyári vitorlás napközinek nyolc napon át �bázist� és ebé-
det adott az �Eszem-iszom� büfé, amit a 20 �kalóz-gyerek�
nevében ezúton szeretnénk megköszönni. Ugyancsak kö-
szönet illeti a TOURINFORM iroda dolgozóit, akik segí-

tették a 2 vitorlástábor kiváló szervezését.
Jó program volt a fogathajtó verseny, köszönet a támogatá-
sért a városnak, a szervezésért Schwarcz Bélának, az ellátá-
sért Puller Imrének.
A GAMESZ szakemberei egész szezon alatt minden tele-
fonos és személyes bejelentést meghallgattak, a legrövi-
debb idõn belül intézkedtek a hiányosságok megszünteté-
sérõl, ami sokban hozzájárult, hogy a város megfeleljen az
elvárásoknak.

Összességében szép idõvel, kiváló balatoni vízszinttel, sok
vendéggel nagyszerû szezont zárt a város. A nyár végén, az
értékelését követõen megkezdõdhetne a tervezés és felké-
szülés a 2014. évi szezonra, mely reményeink szerint leg-
alább ilyen szép idõt és a régi vendégek mellett sok új nya-
ralóvendéget fog Zamárdiba csábítani. 

margó

OLVASÓI VÉLEMÉNY World Masters Game
Magyarul veterán olimpia
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Szentendre: Gál Péter húga vár bennünket a város legrégebbi templomában, és segít Szentendre múltjában és
jelenében eligazodni.Idõ függvényében lehetõség van több múzeum megtekintésére.

Visegrád,Esztergom: idegenvezetõ kalauzolja csoportunkat.Mindszenty bíboros sírjánál közösen koszorút he-
lyezünk el, aztán választani lehet  a vasárnapi teljes szentmise meghallgatása, vagy a Bazilika kincstárának és
a Panoráma teremnek  megtekintése között. Délben városnézõ járgányon vonatozunk át Párkányba.A masi-
niszta elõzetes igérete szerint megvárja, amíg elnyalunk néhány gombóc fagyit,vagy legurítunk egy-két korsó
szlovák sört.

Étkezés: -elsõ nap ebéd,vacsora, második nap reggeli,ebéd, választási lehetõséggel/sült csirke,lecsós szelet,stb/

Szállás: a Mogyoróhegyi  Erdei Iskola faházaiban lesz. A szállás ára nem tartalmazza az ágynemû árát, ami
300-Ft/fõ. A csomag elbírja ,hogy mindenki hozzon egy lepedõt, párna és paplanhuzatot. A reggelit közösen
készitik a hadtáposok, és szervírozzák a társaságnak.Elsõ és második nap is gondoskodunk a kávéról. Szállás-
helyünk gyönyörû természeti környezetben lesz. Vacsora után sétát tehetünk a szálláshely közeli erdei ösvé-
nyen. Utána lehetõségünk van tábortûz gyújtása mellett közös éneklésre,szórakozásra.

A kirándulás résztvevõinek megbeszélés szeptember 16-án ,hétfõn este 19 órakor lesz a Közösségi Házban.
Aki nem tud eljönni, jelezze Nagy Magdinak.
A kirándulás teljes költségét, 12.000.-Ft-ot ekkor kell befizetni , de legalább az 5000.-Ft foglalót. A 7000.-Ft
úgy mint máskor, a buszon is fizethetõ.
A fenti 12.000.-Ft-os ár, mint korábban  jeleztük, csak akkor tartható, ha a busz tele lesz.
Jelenleg még 5-6 szabad hely van.

Perge Kriszta, Nagy Magdi

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
2013.szeptember 28-29-i kirándulás a dunakanyarba

A tervezett útvonal elõzetes bejárása után már részletesebb tervvel szolgálhatunk a kirándulás résztvevõinek.
Hagyományainkhoz híven, kirándulásunk gazdag honismereti programjával kellemes szeptemberi hétvégét igér.
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1. Keresztelés

�Az újszülött elsõ tisztességtétele�, megünneplése a ke-
resztelõ. Ezáltal vált az egyház tagjává. Keresztszülei, akik
a keresztvíz alá tartották, ettõl kezdve mellette álltak élete
fontos óráiban.
A keresztszülõk a szülõkkel szorosabb kapcsolatba kerül-
tek: egymás komái, komaasszonyai lettek.

2. Keresztszülõk kiválasztása és kötelezettségei

Erre a választásra még a kisbaba születése elõtt, de csak a
magzat megindulása után hívják meg a komákat a szülõk.
Komának lenni megtiszteltetés.� 

3. A komaválasztásnak fontos szabályai vannak:

Legyenek valamivel idõsebbek a komák, de nagy korkü-
lönbség nem lehet szülõk és komák között.
Rangban is megfelelõnek kell lenni a komáknak (kivétel
van).
Általában házaspárt hívnak meg keresztszülõnek, akiknek
illett visszahívni viszontkomaságra. Ez nálunk �
Zamárdiban � is élt. Pl.: A Fõ utca 83. számú házban lakó
Friesz család gyermekeit � a templom melletti � Horváth
család vitte keresztvíz alá, és viszonzásképpen tette ezt a
másik család is.

4. A keresztanya szerepe

A keresztanya � a keresztelés reggelén � a keresztgyerme-
kénél volt. Maga fürösztötte és öltöztette fel az általa vásá-
rolt keresztelõi ruhába, ami kisfiú esetében kék, kislány
esetében rózsaszínû.

A gyermek karjára a pólyakötõre vagy a fõkötõre most is
rákerült a rontás elleni piros szín. Az újszülöttet pólyába
tették, a pólyára rátették a rózsafüzért.
Ezután az édesanya menyasszonyi fátylából kiszabott da-
rabbal vagy az egész fátyollal leterítették a keresztelõre
elõkészített kisbabát. Ma már a fátylat fátyolszerû anyag
vagy selyem keresztelõi paplan helyettesíti. A küszöb felett
meglóbálták, és azt mondták: �Pogányt viszünk,
körösztként hozunk�.
A menethez kapcsolódtak (kísérték) a rokonasszonyok
vagy a keresztanya édesanyja, akit ugyancsak komaasszony-
nak szólítanak.
A gyermek édesanyja nem mehetett a templomba, neki
meg kellett várni a születést követõ 40 napot, a kiavatást,
ami a gyermekágyas idõszakának a végét jelentette.
Férfiember nem kísérte a menetet, õk a templomban vára-
koztak, és többnyire már meglátogatták a kocsmát az
örömteli esemény méltó megünneplése végett. 
A keresztelõ legfõbb kelléke a szenteltvíz, ami jó ha éri a

keresztanya kezét is, hogy megszentelje a komaságot. Nem
árt, ha visznek belõle haza, mert a kisbaba fürdõvizébe is
kell önteni belõle.
A papnak járó fizetséget, amit stólának neveznek, a ke-
resztanya fizeti ki. A szülõktõl is jár fizetség a keresztelõ-
ért: kakas vagy tyúk és bor.
Hazaérve � a keresztelõrõl � háromszor kopognak az ajtón.
Az édesanya beengedi õket. A jelenlévõk megkérdezik a
komaasszonytól: 

- Mit hoztál? � a Jézustól kisbárányt.
Ezután következik az ajándékok átadása:
A kisfiúnak a keresztanyja ostort ad a kezébe, hogy jó ko-
csis legyen belõle, vagy melléje egy kalapácsot, hogy jó ipa-
ros legyen.
A kislányoknak fülbevalót vesznek ajándékba, kezükbe
gyûszût, cérnát tesznek, hogy szorgalmasak legyenek.
A nagymama, a kislány unokának � a rokonság elõtt � fel-
nyitja a sublótot, ami mindeddig zárva volt, még a gyermek
anyja sem láthatta.
Ebben 10 lepedõnek, 10 abrosznak, 10 törülközõnek, egy
dunyhának és két vánkosnak kellett lennie. Ezzel kezdõdik
a kislány kelengyéjének gyûjtése.

5. Komaebéd

Erre minden közelebbi rokon hivatalos volt, az úgynevezett
új rokonok is, a keresztszülõk, sõt a komák szülei. Illett
még a szomszédokat is meghívni. Ebéd elõtt a keresztanya
köszöntõt mondott, amely a következõképpen hangzott:
�Tisztelt Gyülekezet, Örömteli Szülõk!
A házigazdánk háza fölött egy gólyamadár szállott és ide-
plántált egy szép gyenge virágot. A zsönge (gyenge) virág-
nak mi lettünk a kertészei, azért cselekvésben, felnevelés-
ben legyen mindenkinek része. De legalábbis az
édesszülõknek � apának, anyának, akik felnevelik a kis csa-
ládnak, Istennek, embernek hasznára.
Az Úristen engedje, hogy az újszülött egészséges és hosszú
életû legyen. Ezt kívánjuk mi keresztszülõk és minden je-
lenlévõ�.

6. Paszítvivés, a szülõasszony látogatása

A gyermek születésétõl számított hét napon keresztül a ke-
resztanya mindennap meglátogatta a keresztgyerekét, és
paszítot vitt az anyjának (paszít=keresztelõi lakoma).
Amikor bement, azt mondta: �Körösztgyerek nõjjön nagy-
ra, komaasszony erõsödjön�.
A fiatalasszony hat-nyolc napig feküdt. Ezalatt minden is-
merõse meglátogatta. Ilyenkor illett valamilyen dicséretet
mondani a kisgyermekre. Azért, hogy véletlenül meg ne
igézzék a szemükkel, jelzésszerûen balra háromszor kiköp-
tek, és ilyeneket mondtak:
�Milyen szép és nagy vagy! Tisztára anyja vagy apja��.
Ha férfi volt a látogató, akkor kalapjával megérintette a

HELYTÖRTÉNET
Az eljegyzéstõl a keresztelõig VI.befejezõ rész



Mûkörömépítés, Kéz-és lábápolás

Sok szeretettel várom régi és új Vendégeimet
Zamárdiban, a Kossuth Lajos utcában,
október 1-tõl pedig a Honvéd utca 8-ban.

Szolgáltatásaim:
· Mûkörömépítés, zselével és porcelánnal
· Extrém formák építése porcelánnal
· Gél lakkozás kéz-és lábkörömre
· Saját köröm erõsítése zselével
· Manikûr, pedikûr

Ugyan itt kozmetikus is várja a szépülni vágyókat!

Bejelentkezés:
Nagy Nikolett: Tel.: +36 30/457-73-15
Mérõ Zsuzsanna: Tel.: +36 30/216-96-09
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gyermek fejét, bölcsõjét.
Igézés ellen háromszor keresztet rajzolnak a csecsemõ
homlokára. A látogatóknak le kellett ülni, ha csak egy pil-
lanatra is, mert különben elviszik az álmot.
A látogatók gyakran vittek magukkal piros almát, amivel
megérintették a baba arcát, hogy olyan legyen, mint az  al-
ma.

7. Kiavatás

Lényege: a gyermek édesanyja gyertyával a kezében há-
romszor megkerülte az oltárt. A kiavatásra elkísérték asz-
szonypajtásai és a komaasszonya.A kiavatásról hazatérve
áldomást ittak a szerencsés szülésre, a gyermekágy letelté-
re, az édesanya és a gyermek egészségére.

Ettõl az idõtõl kezdve megszûnt az ifjúasszony számára a
házból kilépés tilalma, de véget ért az az idõszak is, ami az
eljegyzésével kezdõdött, és ami miatt a fiatalok a falu fi-
gyelmének középpontjában álltak. Elkezdõdtek a szürke
hétköznapok, amelyekbe csak az hoz változatosságot, hogy
új lakodalmak és új keresztelõk lesznek a faluban.
De ennek már õk is csak szemlélõi lesznek, amelyek felidé-
zik számukra a felejthetetlen éveket, hónapokat.

Friesz Kázmér

Jegyzet
1. Néprajzi gyûjtemény közlése
2. A Balaton-melléki lakosság néprajza
3. Prigli Gyuláné (1927)

A nyári napközi

A nyár legjobb három hete
Az iskola nyári napközije.
Lehet jó a nyár, lehet szép a nyár,
A napközi mindig visszavár.

Elmentünk a játszótérre,
Így kezdõdött az elsõ hete.
Lehet jó a nyár, lehet szép a nyár,
A napközi mindig visszavár.

Rókát fogtunk, tûzharcoztunk,
Boldog volt az egész napunk.
Lehet jó a nyár, lehet szép a nyár,
A napközi mindig visszavár.

A tornateremben mókáztunk,
Családalapítást is játszottunk.
Számháború, tûzharc, játék,
Bármikor is visszajárnék.

Gál László
Borsos Krisztián

A nyári napközi

Elsõ napon játszottunk,
Második nap kacagtunk,
Harmadik nap tornáztunk,
Negyedik nap homokoztunk,
Utolsó nap elbúcsúztunk.

Nagyon kár, hogy elbúcsúztunk,
Iskolából eltávoztunk,
Jövõre majd találkozunk!

Erdei Csenge

Kömpf Tíria

Puruczky Levente
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Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

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

Plébániatemplom:

Csütörtök  19:00
Vasárnap  8:30

Kápolna: 

Vasárnap  11:30

MISEREND

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

Nyomdai munkák: QuickPress nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu
Következõ lapzárta: 2013. szeptember 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com

Evangelikus istentisztelet
minden hónap elsõ vasárnapján

16:00 órakor.
Helye: Aradi utca - IV. köz sarkán lévõ imaházban.

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését.

06-20/9615-834
mvarnagy@freemail.hu

VÁRNAGY
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TARTALOMBÓL

NABE hírek

Tájékoztató

Pályázatok

Közösségi házi hírek

Tourinform hírek

Óvodai hírek

Iskolai hírek

Olvasói vélemény

Kettesfogathajtó verseny

Egészségnap

Az én Zamárdim

Könyvbemutató

Hirdetések

Szüreti felvonulás
2013. szeptember 15-én került megrendezésre a szü-
reti felvonulás. A NABE Zamárdi csoportjának tag-
jai a Nyugdíjas klub tagjaival közösen gondoskodtak
a mulatságban résztvevõk ellátásáról. Köszönjük
mindenkinek, aki részt vett a gulyás elkészítésében!

NABE gyûlés
Véget ért a nyári szünet! Október hónaptól újra
minden hónap 2. hétfõjén NABE gyûlést tartunk!
Legközelebbi gyûlésünk október 14-én lesz 17 h-tól
a Közösségi házban. A napirendi pontok között
szerepel a somogyfajszi kirándulás részletei
megbeszélése, az õszi és téli programok, valamint az
ahhoz kapcsolódó teendõk egyeztetése. Mindenkit
szeretettel várunk! 

NABE küldöttgyûlés
A NABE szeptember 16-án, kedden délután tartott
elnökségi ülést Arácson. A folyamatban lévõ felada-
tok mellett megnyert pályázatról, a NABE által
összeállított kiadványokról, a közeljövõben megren-
dezésre kerülõ programokról, valamint a NABE
jövõbeni terveirõl is szó volt.

TKT
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Tájékoztatás Zamárdi Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

Zamárdi Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

Zamárdi város közigazgatási területén házi segít-
ségnyújtás munkakör betöltésére:
A jelentkezés további feltételeirõl a www.kszk.gov.hu
és a www.zamardi.hu honlapon tájékozódhatnak.
A pályázatok beadási határideje:
2013. október 15. kedd (csak postán).
A pályázat elbírálása 2013. október 21.

Nyári mérleg

A szallas.hu internetes portál kimutatása
szerint Zamárdi az 5.

legnépszerûbb település ma Magyarországon.

Csákovics Gyula polgármester

A Hírmondó legutóbbi számában megjelent Baráti Kör
(Zamárdi szezonzáró értékelése nyaralószemmel) írásában
Margó György elnök úr jelezte, hogy szerencsés lenne, ha
az ez évben elmaradt Utcafesztivál meghiúsulásának érvei
az önkormányzat részérõl megjelennének.
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az Önkormányzat
Képviselõ-testülete és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság is támogatta a rendezvény megszervezését, viszont
feltételeket szabott.
Ennek oka az alábbiakban összegezhetõ:
Zamárdi Város Önkormányzata a területet mindig is in-
gyenesen bocsátotta a szervezõk rendelkezésére. Tette ezt
2012-ben is, ugyanakkor az elõzõ évben a szervezõ a ren-
dezvény lebonyolítását 1.5 M Ft-ért kiadta �albérletbe� egy
vállalkozónak. Aki ráadásul parkolási díjat kezdett el szed-
ni a területen, holott Zamárdi egész területén ingyenes a
parkolóhasználat.
Az iskolában elszállásolt zenészek minõsíthetetlenül visel-
kedtek, többször kellett hozzájuk rendõrt hívni. 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az eredetileg Utcazenész
fesztiválként indult rendezvény az évek során egyre inkább
kirakodóvásár jelleget öltött, ráadásul igen alacsony szín-
vonalon.
Éppen ezért szabtunk feltételeket, és ezeket rögzítettük
egy új szerzõdés-tervezetben, amelyet viszont a szervezõ
nem volt hajlandó aláírni.
Személy szerint hosszú évekig kiálltam a rendezvény mel-
lett, ezért is sajnálom a magam részérõl a fesztivál elmara-
dását, hiszen véleményem szerint megfért volna a Rosé
fesztivállal együtt is a Zamárdi rendezvénypalettán. 

Csákovics Gyula polgármester

Zamárdi Önkormányzat GAMESZ mûszaki ügyintézõ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan

idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

8621 Zamárdi, Endrédi út 050/3 Hrsz

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Üzemanyag elszámolás, kimutatások, jelentések készítése,

anyagbeszerzés, gépjármûvekkel kapcsolatos mûszaki ügy-

intézés, gépek, berendezések állapotának mûszaki felügye-

lete, kapcsolattartás a közmûszolgáltatókkal

Illetmény megállapítására és juttatásokra a �Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló� 1992. évi XXXIII. törvény ren-

delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

� Érettségi bizonyítvány

� B kategóriás jogosítvány

� Középfokú mûszaki végzettség

Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önélet-

rajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vég-

zettséget igazoló oklevelek másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.10.18

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Urbán Miklós intézményvezetõ nyújt a 84/349-037-es tele-

fonszámon. 

Benyújtás módja: Postai úton 8621 Zamárdi, Endrédi út

050/3 Hrsz. címre megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.10.25

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-

tölthetõ.
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Zamárdi Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

Zamárdi Önkormányzat GAMESZ könyvelõ munkakör

betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan

idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

8621 Zamárdi, Endrédi út 050/3 Hrsz

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kontírozás, könyvelés, nyilvántartások vezetése, kimutatá-

sok, beszámolók, kalkulációk készítése.

Illetmény megállapítására és juttatásokra a �Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló� 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

� mérlegképes könyvelõi szakképesítés

� felhasználói szintû MS Office ismeret

� magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,

cselekvõképesség

Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

� Fõiskolai végzettség pénzügy számvitel területen

� Államháztartásban szerzett 3 -5 éves gyakorlat

� Államháztartási mérlegképes könyvelõi képesítés

Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önélet-

rajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vég-

zettséget igazoló oklevelek másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.10.18

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Urbán Miklós intézményvezetõ nyújt a 84/349-037-es tele-

fonszámon. 

Benyújtás módja: Postai úton 8621 Zamárdi, Endrédi út

050/3 Hrsz. címre megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.10.25

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-

tölthetõ.

Zamárdi Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
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Az endrédi busz újra megállhatna a
Honvéd utcában

Kedves Zamárdiak! Úgy vélem, újra
eljött a �történelmi pillanat�, hogy
évtizedek után újra a Honvéd utcán
közlekedjék Endréd felé is a
buszjárat. Mi indokolja ezt? Egyrészt,
megépült a tabi út, s mivel tervezi a
Volán, hogy esetleg oda járatot indít, a
Tabiaknak kézenfekvõ lenne, hogy a
zamárdi vasútállomás legyen szá-
mukra a gyorsvonati csatlakozó hely.
Ráadásul a jövõ évtõl teljesen átalakul
a vasútállomás szerkezete, a
Szabadság tér zárttá válik, és a
Honvéd utca szintbeli keresztezõdés-
sel folytatódik a 7-es úton és a síneken
át a Jégcsillag felé. Most tehát ez a
terv is lehetõséget nyújt a változtatás-
ra.
De volna ezeknél még egy fontosabb
érv is: például a telepi lakosok, gon-
doljunk az Arany János utcaiakra,
valamint a faluban élõk mondjuk a
Honvéd utcától nyugatra, s e két
terület bizony a lakosság többségét
adja több mint egy km-t kell, hogy
gyalogoljanak hazáig télen is, nyári
melegben is, õszi esõkben is ha úgy
hozza sorsuk, hogy az endrédi busszal
muszáj utazniuk. Az endrédi járat
tehát eddig alig, vagy kényelmetlenül
szolgálta a Zamárdiakat Siófokról
jövet. Ezen lehetne most változtatni!
Ha valahol a Paprika Csárdánál állna
meg a busz, mint régen, akkor a plusz
út vissza az Endrédi útig kb.1,4 km
volna, tehát az útiköltség tarifája nem
változna senkinek, az endrédieknek
sem, mert az össz km benne maradna
a 15 km-20 km közti sávban (15,7 km
helyett 17,1 km lenne.). Csak a
menetidõ nõne 2-3 perccel.
Megkérdeztem Késmárki Tibor
endrédi polgármester urat is errõl a
lehetõségrõl. Õ kijelentette, hogy az
endrédiek elfogadnák, ha a
Zamárdiak megegyeznének errõl a
Volánnal. (Magam hozzá teszem, úgy
vélem a szezonban a parton dolgozó
endrédi asszonyok zöme sem járna
rosszul ezzel a változtatással.) Nyilván
minden efféle változás valakiknek
kevésbé kedvezne. A Siófoki útiak egy
részének illetve az alsó Endrédi útiak-
nak valószínûleg úgy lenne elfogad-
ható a változás, ha az új temetõi
(kifelé értendõ) buszmegálló sokkal
lejjebb kerülne. Így a lejtõn lefelé
menve nem volna fárasztó a kicsit
hosszabb hazagyaloglás a buszmegál-
lótól.

Semmi nincs eldöntve. E
sorokat azért vetettem papírra, hogy
gyors közös gondolkodás induljon,
amely alapján remélhetõleg el fog
dõlni, hogy mi legyen a következõ
lépés. Vagy történjék-e egyáltalán?

Gál Péter képviselõ

V É R A D Á S !

2013. OKTÓBER 14-ÉN /HÉTFÕ/
15,00-18,00 ÓRÁIG 

VÉRADÁS  lesz a Közösségi Házban. /Zamárdi, Honvéd u. 6./

Kérjük, személyi igazolványukat, lakcím, valamint TAJ kártyájukat hozzák
magukkal.Elõfordulhat, hogy a véradásról nem kapnak értesítést,  ennek ellenére kér-
jük, jöjjenek el vért adni, amit közzéteszünk a Zamárdi Hírmondóban, Képújságban,
valamint a város területén kihelyezett plakátokkal. 
A rászorulók és a Vöröskereszt helyi alapszervezete nevében kérem a 18-65 év közöt-
ti korosztályt, minél többen jelenjenek meg a véradáson.
Kérem, figyeljenek az idõpontváltozásra, a véradás délután 3 órakor kezdõdik, és 6
óráig tart. Az elsõ, ill. Zamárdiban elõször vért adók között 3.000,- Ft értékû ajándékot
sorsolunk ki. Szeretettel várjuk régi és új véradóinkat. 

Frieszné Ági vk titkár
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

október
alkalmi programok:

vásár: 3-a (du), 17-e (de)
6-a, 17:00: Aradi vértanúk emlékútján
23-a, 10.00-: 1956-os városi ünnepség
25-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe
26-a, 14:00- : Egészségõr Egyesület délutánja

rendszeres programok:

jóga: keddenként, 16:30.
Nabe-torna: szerdánként, 16:00
Kóruspróba: keddenként 18:00
Rajzszakkör: szombatonként 11:00.
Színjátszó kör: szombatonként, 14:00
(A többi kör, klub még nem kezdte el mûködését.)

Visszatekintés:

Vízi hálaadás: Egyedi, sajátos hangulata idén is áradt.
Szimfonikus zene, zászlós vitorlások, terménykoszorú,
Himnusz, alkonyi égi fények, úszó mécsesek segítették
elõ, hogy a résztvevõk, 150-200 fõ, úgy intsen búcsút a
nyári Balatonnak, hogy eközben érzelmileg is, örömben
töltõdjék. Idén az Orgona tértõl az óriáscsúszdáig
bezárólag 50 parti vállalkozót is meghívtunk az ünnep-
ségre. Tapasztalataim szerint korábban nehéz volt szóra
bírni õket, hogy megosszák az ünnepség keretében a
szezonban szerzett pozitív tapasztalataikat a
résztvevõkkel, ezért most azt kértem tõlük, hogy
Zamárdi jelképes �közös asztalára� tegyenek le egy kis
italt vagy ételt, szimbolikusan is jelezve a nyári szezon-
ban a munkájuk révén megszerzett áldást.  Köszönjük
Vass Lajoséknak, Dancs Józsefnek, Szili Józsefnek,
Reziné Tóth Teriéknek, Gireth Gábornak, hogy éltek
meghívásunkkal! A közös asztalra került elemózsia és
�ilamózsia� éppen elég volt, hogy mindenki részesüljön
az áldomásból! Köszönöm egyúttal Gubányi Katának és
családjának a mécseseket, Margó Györgynek és
Kamarell Károlynak a vitorlások �hadrafoghatóságát�, és
természetesen a Gamesznak a szokásos segítségét.
Megjegyzendõ, hogy idén a vízi hálaadáshoz kapcsoló-
dott az örömtûz! Nagyon jól illett rendezvényünkhöz! És
�késõ korok kutatói� is tudjanak róla, a freestyle - focis
legények megkerestek minket aug. 20-a után, és kérték,
hogy a vízi hálaadás elõtti délutánon a zenepavilonnál
tarthassák meg egyik országos versenyüket. Színfoltot
jelentettek, kívánom, hogy jövõre is térjenek vissza, ha
már így megtetszett nekik a helyszín!
Játszadalom: csak két vonatkozás röviden! Idén
meghívottunk volt Szász Kitti foci freestyle világba-
jnoknõ. Találkozásunkkor szívbõl kívántuk neki, hogy jól
szerepeljen a vb-n. És íme, elsõ lett Japánban!
Szimpátiánk is erõt adott tehát neki, és örülünk, hogy
tiszteletdíjunkkal, amely a felkészülés �perselyébe�
került, mi is hozzájárulhattunk sikeréhez! Hadd említsem
meg, hogy idén magánadomány is segítette a ját-
szadalom létrejöttét! Szabados Ákos Csap utcai nyaraló-
tulajdonosnak köszönjük jótéteményét ez úton is!
Szüreti vigasság: Kicsit nehézkesen találtuk meg idei
idõpontját, amelynek lényege, hogy minden szervezést
vállaló személynek, közösségnek jó legyen, de sikerült,

szeptember 15-e lett a dátum. Az volt korábbi tapaszta-
latunk, hogy a hagyományos, stációs, fogatos toborzás
már nem eléggé hatékony, elmúltak azok az idõk,
amikor a házakból a kíváncsi lakosok, kínálva a
hírverõket, egyre-másra jelennek meg. A fogatoknak új
szerepet kellett találni. Idén elõször az volt a feladatuk,
hogy vidám harmonikaszó mellett a vigasság
helyszínére szállítsák az érdeklõdõket. Jövõre kombinál-
ni is lehet akár a toborzást és a kiszállítást, csak több
fogatra lenne akkor szükség. A szüreti mulatság a táncig
fokozódva a Szent Kristóf Pincészet kerthelyiségében
jelesen lezajlott. Sok mindenkinek jár érte a köszönet,
íme, a névsor: Szél Anikó és Széles Ágiék, Schwarc
Béla, Hosszú Gyula, Bacsa András, Domján Zoltán,
Friesz Gyula és családja, Kajdi Józsefné és nabe-s kol-
leganõi, Hirschmann Attila, Gubányi Kata és családja,
Pálfi István, Kertész Tibor, és természetesen a games-
zosok és a torurinformosok. Remélem, senkit sem hagy-
tam ki. Ez az összefogás a szüreti vigasság nagy értéke!

Elõretekintés:

Idén az Aradi Vértanúk emlékútján � rendezvényünk
egy kicsit másképp fog lezajlódni, mint eddig! Ennek
egyik oka, hogy képviselõi mivoltomnak a lengyel
testvértelepülésen kell azon a hétvégén megfelelnem.
Úgy tervezzük az emlékút bejárását idén, hogy csak
kerékpáros lesz, és a Szabadság téri Magyar Fájdalom-
szobortól fog kiindulni, és oda is fog visszatérni. Lesz
benne két meglepetés: �megszólalnak�a vértanúk, és
más lesz a kitûzõ is idén, mint korábban! A kezdési
idõpontja tehát: október 6-a, 17:00.
1956-os városi ünnepség: napján, 10 órakor kezdõdik
a Közösségi Házban a megemlékezés. Ünnepi mûsort
az általános iskolások adnak, és egy kb. 50 perces
elõadást 20. századi sorsunkról 56� fókuszában
Tõkéczki László politológus-történész. Ünnepi köszöntõt
Csákovics Gyula polgármester mond.

Gál Péter (Közösségi Ház)
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Óvodai hírek

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei

Szálláskatalógus 2014 és a honlap
A szálláskatalógus szerkesztése jó ütemben zajlik; készen
lesz december elsõ hetében.
A www.zamardi.hu oldalon lévõ szálláshelyek adatainak
frissítéséhez az anyagleadási határidõ: december 6.
Aki 2 évre visszamenõen nem jelentkezett irodánknál az
adatok aktualizálása miatt, azt töröljük az adatbázisból.
Sajnos csak így tudjuk elérni azt, hogy a weboldalon pontos
és friss információk szerepeljenek.
Kérjük szíves együttmûködésüket, a határidõk betartását!
Köszönjük szépen!

Egy kis elõzetes:
December elején kezdjük el a kis kék információs füzetünk
szerkesztését. 
A/5 méretben, 5.000 példányszámban készül (magyar,
német, angol és lengyel nyelven).
Azok a vállalkozók, akik szerepelnek a város weboldalán a
Vállalkozók menüpont alatt; levélben kapnak értesítõt.
Akik szeretnének felkerülni a honlapra és az információs
füzetben is meg szeretnének jelenni, nekik irodánkban, egy
adatlap kitöltésével lehetõségük van rá.
A megjelenés alapadatokkal ingyenes.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T pólók és ujjatlan pólók több színben és méret-

ben kaphatók, zamárdis logóval.
- Kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball-

sapka, strandtáska, stb...

Zamárdi vTv reklámtarifái
Lakossági hirdetések:
Képújság:
1 hét/ 1 oldal     500 Ft

Magánszemélyek autó, lakás, ház, garázs, nyaraló,
mûszaki cikk és egyéb lakossági apróhirdetés kategóriájá-
ba sorolható tartalmú hirdetése.

Kereskedelmi hirdetések:

Képújság:

1 hét/ 1 oldal   1.500 Ft
1 hónap/ 1oldal 5.000 Ft
3 hónap/ 1 oldal 13.750 Ft
6 hónap/ 1 oldal 27.500 Ft
9 hónap/ 1 oldal 41.250 Ft
12 hónap/ 1oldal 50.000 Ft
A képújság oldalakhoz küldött kész oldalak elfogadott
méretei, formátumai:
800x600pixel fekvõ kép, JPG, BMP, PSD

Információ: Döme Tamás
30/95-99-774
dometamas@gmail.com

Tourinform iroda nyitva tartása

Októberben hétfõtõl péntekig: 8:00-15:00 óráig állunk
kedves Ügyfeleink rendelkezésére.
A lengyelországi kirándulás miatt október 3-8 �ig zárva.
Nyitás: október 9. szerda 8:00 óra.

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

Baller Zsuzsanna 
Gábor Krisztina

Kányádi Sándor: Szeptember

Tele a hombár
tele a raktár
tele a kaptár
tele a csûr.

Rászáll a nyár a
legelsõ sárga
levélre, s elrepül.

Szeptemberben újra benépesült az óvoda, gyermekzsivajtól
hangos az udvar. Elsõ héten a �régi� óvodások jöttek,
fedezték fel ismét az épületet, csoportot, udvart, az
elfeledett szokásokat, szabályokat.
Második héttõl kicsi, apró ovisok is ismerkedtek az óvodás
élettel. Az almás csoportba: 5 kisgyermek, a tulipánosba: 4,
a nyulasba: 2. Eleinte szüleik társaságában próbálgatták a
játékokat, majd idõvel egyedül is itt maradtak. Jelenleg 77
fõvel indultunk neki az �új� életnek.
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Iskolai hírek

Szeptember 2-án iskolánk 155 tanulója nagy lelkesedéssel
kezdte meg az új tanévet. A kezdet mindannyiunk számára
nehéz volt.
Szeptember 16-20-án a szülõi értekezleteken a szülõk is
megismerték a tanév céljait, feladatait. 
Szeptember 11-én a nyolcadikosok, 18-án a hetedikesek
vettek részt orvosi-, fogorvosi-, védõnõi vizsgálaton.
Szeptember 20-án zajlott a Fekete István-nap. Idén a
Szántódi Erdészet szervezett számunkra egy nagyon szép
délelõttöt. A felsõsök Iberpaker Gábor, a SEFAG Zrt. igaz-
gatója és 3 erdésztársa vezetésével ismerkedtek az erdõ
állat-és növényvilágával. A kirándulás végállomása a

Vaskereszt volt, ahol az útközben elhangzott információk-
ból és ügyességi feladatokból álló versenyen vettünk részt.
Mindenki ügyes volt, de a végén a 8. o. érte el a legtöbb
pontot. Köszönjük az erdész bácsiknak ezt a sikeres napot!

*
Ezen a héten zajlott a �Zöldség-gyümölcs fesztivál�. Sok
fantasztikus, ötletesebbnél ötletesebb �mûvet� alkottak
diákjaink (és szüleik). A zsûri nagyon nehezen tudott dön-
teni, mindenki díjazott lehetett volna.
Papírgyûjtést is szerveztünk iskolánkban, a konténer egy
nap alatt megtelt.

A MOBILITÁSI HETET idén is megszerveztük.
Sétáltunk, bicikliztünk, a sportpályán futottunk, rajzoltunk
az autómentes közlekedésrõl. A nagyok edzettségüket
kipróbálva Szántód-révig biciklizhettek alvás helyett,
melyet nagyon élveztek.
A nagycsoportosok úszni is jártak a Hotel Famíliába. A
délutáni alvás helyett örömmel vállalták a feladatot.
Segítettünk a �Tiszta Zamárdiért� mozgalomban a
városháza környékét szemétmentesíteni.
A csoportok madárijesztõt is készítettek. Az óvoda udvarát

díszítik, s éjjel-nappal vigyáznak a rendre.
Az elsõ õszi hónapot apák � napi kerti partival zárjuk-errõl
majd a következõ hónapban írunk.
Köszönjük mindenki segítségét, támogatását a gyerekek
nevében. Nagy örömünkre szolgált a nyáron megrendezés-
re került I love Balaton rendezõitõl kapott 50.000 forintos
játékfelajánlás, amit ezúton ismételten köszönünk. 
Itt hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy óvodánk folyamato-
san gyûjti a papírt, az bármikor leadható.
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Képviselõi jegyzetek

Kedves Egyetemi, Fõiskolai Hallgatóink!
A legutóbbi testületi ülésen javasoltam, a várostól kapott ösztön-
díjszerû, rendszeres pénzbeni támogatásotokat kössük össze az-
zal, hogy évente legalább egyszer részt vegyetek tevõlegesen vala-
mely zamárdi ünnepségen vagy rendezvényen. Ha elolvastátok
ezt a sort, bizonyára bennetek is az elsõ gondolat az, �jaj, mit akar
tõlünk ez a képviselõ?!� Máris meg kell, hogy nyugtassalak tite-
ket, ez a javaslatom a testület részérõl egybõl elutasításra talált.
Csak úgy, viszonzás nélkül, ajándékba kapjátok a pénzt, nem kell
érte semmit sem adnotok. A város ezzel azt üzeni nektek, �men-
jetek, tanuljatok, legyen úgy minden, ahogy ti szeretnétek, nem
várunk el tõletek semmit!� 
Látjátok, õszintén feltártam ennek az ügynek ezt a vonatkozását
elõttetek. Miért tettem? Hogy lelketek kapujáig eljussak: ti úgy
nõttetek fel, hogy otthoni életetek mindig csak kapásból állt?
Munkát, fáradozást, segítést, netán egy kis áldozatot otthon a csa-
ládért, egymásért nem kellett megtennetek illetve adnotok?
Ugye, hogy nem így van! Ti is már sokszor megtapasztaltátok,
hogy adni jó; hogy szeretetet viszonozni jó. Akit erre otthon nem
nevelnek rá, egész további életében szenvedni fog önzõsége miatt,
és szenvedni fognak jó sokat a környezetében élõk is. Jó dolog
kapni, de még jobb adni! Ezt a természetes és egyúttal természet-
feletti életelvet szerettem volna becsempészni a határozatba, de
gyõzött a liberális szemlélet. Persze, feltehetitek a kérdést, miért
kell a kettõt egybekapcsolni? Miért kell úgymond kötelezni min-
ket? Erre azt tudnám felelni, miért van tízparancsolat; miért van
alkotmány; miért vannak törvények, rendeletek? Azért, mert az
ember olyan szerzet, hogy korlátok, így kötelezettségek nélkül
nem tudja mindig jól megélni szabadságát. Ego-nk gyakran föl-
ment minket, például a közösség szolgálatára vonatkozóan is, ha-
lasztásra ösztönöz minket, még ha a jóindulat megmarad is egy-
egy ügy iránt. Aztán nem történik semmi. A deklaráció viszont a
részvételre, az �adásra�, teljesítésre sarkall. Ilyen az ember.

Nem szaporítom a szót! Kívánom, hogy a zamárdi adó-
fizetõk pénzét jól használjátok fel, és legyetek felnõttként is lélek-
ben hûek Zamárdihoz! Ha azonban megérintettek titeket fenti
gondolataim, bármikor keressetek meg, ha részt vennétek
Zamárdi emblematikus rendezvényének, a szívalkotásnak a meg-
szervezésében! Ha felolvasnátok egy-egy verset vagy segítenétek
az ünnepség lebonyolításában március 15-én, június 4-én, augusz-
tus 20-án, október 23-án! Ha beszállnátok a városi fõzõverseny, a
játszadalom, a nyugdíjasaink karácsony elõtti köszöntésének
megrendezésébe, mert úgy érzitek, adni, viszonozni jó! A Közös-
ségi Ház ajtaja nyitva számotokra!

Sound
A sound örök téma most már Zamárdiban. Én azért írok

ennek kapcsán, mert a legutóbbi lakossági fórumon megtudtam
az õrsparancsnok-helyettestõl, hogy mindössze 5 kábítószerrel va-
ló visszaéléses eset történt hivatalosan a sound ideje alatt! Napi
25-30 ezer fiatal tehát � szûröm le � gyakorlatilag tisztán, kedve-
sen, magát nem károsítva szórakozott, mint ahogy az országos
média is sugallta tudósításaiban. Csakhogy a parti sétány némely
helyen bûzlött a marihuánától! Csakhogy szemtanúk látták, mi-
képp árulták a dílerek a narkót a gépkocsiknál. A part bizonyos
szakaszán szanaszét hevertek a tûk. Erre föl mondhatja bárki:
�miért háborgok, hiszen zömében nagykorúak jönnek ide, akik
felelõsek saját tetteikért, és megtehetnék, hogy nem narkóznak!�
Ez igaz, de felteszem a kérdést, otthoni, nyugodt környezetükben
mérlegelnek-e a fiatalok, vagy olyan élethelyzetben, amelyiknek
az a lényege, hogy minél hatékonyabban számolódjék fel pár nap-
ra a személy önkontrollja? Bombázza agyukat folyamatosan a ze-
nezörej, össze vannak zárva ezrével, hamis értéktudatra állítja be
õket a buliérzés sugalmazása, több napon át az egész éjszaka tar-

tó mámor kifárasztja a szervezetet, kikapcsolja az önkontrollt. Hi-
ába jönnek ide amúgy szép- és jóarcú fiatalok, jól öltözötten, le-
vadássza õket a showbiznisz-ipar! Az az érzésem, az egész úgy van
kitalálva, hogy a középosztály gyermekei illetve a keresõ fiatalok
itt minél hatékonyabban meg legyenek kopasztva önszántukból,
ez az egész sound lényege! Mit kellene mindenképpen kikövetel-
nie Zamárdinak, ha már befogadja a rendezvényt? Többek közt
azt, hogy a szervezõk demonstratívan kampányoljanak a kábító-
szer-használat ellen a rendezvény idején, a rendõrség pedig kímé-
letlenül vegye fel a harcot a dílerekkel szemben.  

Gál Péter önk.képviselõ 

OLVASÓI VÉLEMÉNY

Kettes fogathajtó verseny Zamárdi

A 2013.08.24-én megrendezésre került a XIV. Zamárdi
Kettes fogathajtó verseny. /Somogy megyei C kategóriás
bajnoki forduló./
A szakadó esõ ellenére 24 fogat adta le nevezését.

Versenybíró Kollár Károly, a Somogy megyei fogathajtó
szakág vezetõje volt.

A kétfordulós akadályhajtás 6 legjobbja lett:

I. Hartmann Zsolt Barcs
II. Magyar Zoltán Marcali
III. Völgyesi Balázs Balatonalmádi
IV. Somogyi József Szõlõsgyörök
V. Kéri János Balatonszárszó
VI. Somogyi Kálmán Balatonboglár

Az ezt követõen megrendezett vadászhajtás helyezettjei:

I. Magyar Milán Marcali
II. Völgyesi Balázs Balatonalmádi
III. Kleiber Jenõ Lulla
IV. Somogyi József Szõlõsgyörök
V. Kovács József Tab
VI. Dencsi László Tab

Különdíjban részesítette a rendezõség Csuti Istvánt
Tihanyból és Molnár Tamást Bálványosról.
A nõi hajtóknak, segédhajtóknak egy-egy csokor virággal
kedveskedtünk.

A redezvényt támogatták:

Zamárdi Város Önkormányzata
Csákovics Gyula polgármester
GAMESZ Zamárdi
Szent Kristóf Pincészet � Bacsa András
Szabó Imréné
Szabó Gábor
Friesz Gumiszervíz
Mauró Pizzéria
Sipos László /Lord/
Hosszú Gyula és családja
Grillbüfé � Puller Imre
Tóth Mihály
Schwarcz Béla és családja

Schwarcz Béla rendezõ
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Az én ZamárdimEgészségnap

Pályázati kiírás
Kiíró: Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala,
Zamárdi Berkenyekör (Kiírók)
Téma: Zamárdiról írt élmények, események, a hely szépségének,
szeretetének, nevezetes helyeinek versbe foglalása.
Beküldési határidõ: 2013. október 31.
Beküldési cím: szakali.anna@supraktv.hu
Leadási cím papíron, zárt borítékban: Városháza, Polgármesteri
Hivatal titkársága, Berkenyekör pályázati anyag 
A Kiírók pályázatot hirdetnek 10-tõl 20 éves korig a megadott
témában. Pályázni 2-3 alkotással lehet. Times New Roman betûtí-
pus, 12 - es nagyságú betûkkel.
A versforma szabadon választható. 
A pályamûveket 2013. október 31-ig papíralapon két példányban
a Polgármesteri Hivatal titkárságára vagy elektronikus úton a
megadott e-mail címre kérjük eljuttatni. A pályázatokat névvel,
címmel, telefonszámmal, e-mail címmel kell leadni. A borítékra a
feladót ne írják rá!
A beérkezett alkotásokat a Berkenyekör tagjai november 15-ig
elbírálják. A pályázókat elektronikus levélben értesítjük, illetve a
nyomtatott anyagok esetében telefonon.
A Zamárdi Hírmondóban, a Berkenyekör honlapján köz-
zétesszük a nyerteseket és alkotásaikat. 
A pályázat nyertesei jutalomban részesülnek, melyet a pol-
gármester ad át.

Zamárdi 2013. október 1.

B-2-2013 Az én Zamárdim
pályázati_kiírás_Szakáli Anna _06-20-9949-201

Az Egészségõr Egyesület már hagyománynak számító
Egészségnapot szervez 2013. október 26-án délután 14.00
órától 18.00 óráig a Közösségi Házban.
A közös délutáni együttlétet tartalmassá az értékes elõ-
adók, színessé és szívet melengetõvé pedig az általános is-
kola mûvészeti csoportjai teszik.

A rendezvény fõvédnöke Mikéné Bodor Mária szociológus,
a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke.
Meghallgathatjuk dr. Gritzné Gyõry Zsuzsanna egészség-
nevelõ egyetemi oktatót, a Rákbetegek Országos Szövetsé-
gének elnökhelyettesét, aki �Mozgás és egészség az élet de-
lén� címmel tart  elõadást.
Dr. Páli Katalin fõorvos onkológus a napjaink rákgyógyítá-
sáról valamint a betegség megelõzésérõl készít prezentáci-
ót a hallgatóknak.
Dr. Gombos Katalin, a Szent János Kórház osztályvezetõ
szemész fõorvosának  izgalmas elõadását - a szûrõvizsgálat-
ok fontosságáról, szembetegségekrõl, látásjavító mûtétek-
rõl, a látást befolyásoló egyéb betegségekrõl � már lehetett
látni/hallani a televízió képernyõkön. (az ECHO TV 2013
aug.29.-i mûsorában is.)
Cserna Mónika gyógytornász pedig vállalta, hogy rövid elõ-
adását könnyen elvégezhetõ ülõtornával szemlélteti és teszi
emlékezetessé számunkra.

A rendezvény alatt - Andrási Edit közremûködésével -
gyógyteákat kóstolhatunk.

Az Egészségnap a Zamárdi Önkormányzat GAMESZ kép-
viseletében Urbán Miklós intézményvezetõ támogatásával
valósul meg. Köszönet érte!

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
Az Egészségõr Egyesület Vezetõsége

�Ha az ember békében él önmagával, 
és elfogadja élete véges mivoltát, 

akkor minden mozgósítható energiáját 
a vele született gyógyulási képesség 

szolgálatába tudja állítani.

(D. Servan-Schreiber)



Történetek Zamárdi és környéke életébõl a II. világháború alatt 

A Zamárdi Berkenye Kör szervezésében és mûsoros összeállításá-
ban meghitt, sok figyelmességgel elõkészített, érzelmekkel teli es-
ten vehettek részt azok, akik eljöttek a közösségi házba, Simándi
István - az Egyesület Zamárdiért örökös tiszteletbeli elnöke,
Zamárdi díszpolgára - Az Úr legyen veletek! címû könyvének be-
mutatójára.

A most 86 éves szerzõ is gyakran megilletõdött, amikor a Berke-
nye Kör tagjai (Prigli Gyuláné Zsuzsa, Vörösné Prigli Éva, Veit
Judit, Gubányi Kata, Hirschmann Attila) részleteket olvastak fel
a könyvbõl, és a beszélgetés során (beszélgetõtárs Szakáli Anna)
kérdések hangzottak el életével, az elbeszélésekben leírt történe-
tekkel kapcsolatosan. 
A könyvbemutató Széles Ágota éneklésével kezdõdött, aki ráhan-
golva a jelenlévõket az akkori kor hangulatára, egy ritkán hallha-
tó balatoni és néhány korabeli katonadalt énekelt.

A szerzõ személyét és munkásságát Csákovics Gyula polgármes-
ter méltatta, aki hangsúlyozta, hogy Simándi Istvánt a
Zamárdihoz való töretlen ragaszkodása különösen kivételes sze-
mélyiséggé emeli. Többek között Pista bácsi nevéhez fûzõdik az
�Egyesület Zamárdiért� civil szervezet megalapítása, melynek el-
nökeként sokat tett Zamárdiért. 

A visszaemlékezés során a fontosabbnak tartott egyesületi �akci-
ók� megemlítésre kerültek. Többek között a Kõhegy tetején álló
présház, mely sajnos elpusztult a háborúban, de helyére Pista bá-
csi megálmodta a szép, sokakat söröskancsóra emlékeztetõ kilá-
tót. A rendszerváltás után, végre, �A magyar fájdalom� szobor is
visszakaphatta eredeti rendeltetését, amelyet Margó Ede szob-
rász, a trianoni békekötés szomorú emlékeként alkotott. Végre
rendezõdött közös összefogással a templom elõtti tér is. Kedves
történetet hallottunk arról is, hogyan ismerte meg 1961-ben Etel-
kát, kedves feleségét az álarcosbálon, a �lila ruhás hölgy� jelme-
zében, aki megnyerte a báli tortát, amit aztán másnap bevitt az
óvodába, és az óvodások boldogan falták fel az óvó néni ajándé-
kát.

Egy rövid történet hangzott el a köpönyegforgatásról, mely kap-
csolódik Mécs László verséhez, és mind az alapgondolat: �vadóc-
ba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld�, mind az emberi jellem
gyengeségének leírása olyan igazságot hordoz, hogy akár ma is
játszódhatna a történet�

A bor �eltemetése� az öreghegyen, 1944-ben a mai generáció szá-
mára talán kicsit érthetetlen, hiszen nem éltek át háborút és nél-
külözést. �Ez az idõszak volt az átmeneti állapot, mivel a németek
már elmentek, az oroszok még nem értek ide, a nyilasok elõl meg
elbújtunk�- mondta nevetve Pista bácsi.

Megtörve a felolvasások és emlékezések sorát, az Endréden 1944-
ben megtartott bál hangulatának felidézésére, �Táncoljunk az õsi
fák alatt� címmel egy keringõ hangzott el Gál Péter szerzeménye-
ként és elõadásában.

1944.december 4-én Zamárdiba bevonultak az orosz csapatok. A
fáradtan vánszorgó katonákkal szinte senki nem tudott szót érte-
ni. Pista bácsi és pár társa, egy ukrán származású tanítónõ segítsé-
gével a �nem vagyok ellenség, barát vagyok� mondatot tanulta
meg oroszul, mert akkoriban az iskolákban francia, német és latin
nyelvet tanultak a diákok. Ez az orosz mondat késõbb átsegítette
egy pár nehéz helyzeten.

A sokszor megdöbbentõ és ijesztõ háborús események néha meg-
lepõ humorral értek véget. Ilyen volt a körmös traktor esete, ami-
vel a szerelmes orosz katona meglátogatta kedvesét, és a traktor
addig ment a Balaton vízében, míg a motorja le nem állt, vagy a
középkori lovag képét fölidézõ, vágtató orosz lovas katona, aki a
templom miseruháit terítette a lovára.

Érdekes a �Találkozás a múlttal� fejezetben leírt történet a lelõtt
ejtõernyõs amerikai pilótáról, aki megsérült, szomjas volt, de víz
hiányában csak borral tudták megkínálni az endrédi pincéknél.
Késõbb, 1999-ben a pilóta Magyarországra látogatott, felkeresve
a régi harcok és lezuhanásának helyszínét. Ekkor szemtanút ke-
resve találkozott Pista bácsival is, és újra ihatott az endrédiek bo-
rából.
Az értelmetlen, szomorú és barbár kártevés, melyet a megszálló
katonák okoztak a háború vége felé, kegyetlen pontossággal és
tárgyilagossággal jelennek meg az elbeszélésekben. Mindezek el-
lenére a kötet üzenete az olvasóknak: �Ha Isten velünk van, ak-
kor átvészelünk minden nehézséget.�

Az utolsó írás, �A mi Balatonunk� kicsit szomorkás, mert eltelt 70
év, és a Balaton már nem az, mint ami volt korábban. A partokat
beépítik, kõ védõmûvek kerülnek a horgásznádasok helyére, a ha-
lak kiveszõben vannak. Ez egy új, természeti katasztrófa, háború,
hadviselés a Balaton ellen, �aki� nem tud védekezni.

�Zamárdi is város lett. Mégsem volna jó, ha elvárosiasodna�, írja
a szerzõ, pedig sajnos ezen az úton jár�

A könyvbemutató végén, boros-süteményes vendégasztalnál Pista
bácsi dedikálta a könyveket. 

Az én kötetembe azt írta: �Gyurikám, tartsunk össze!� � Megfo-
gadom, Pista bácsi! 

margó
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KönyvkötõKönyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv,

újság bekötését.

06-20/9615-834
mvarnagy@freemail.hu

VÁRNAGY

Mûkörömépítés, Kéz-és lábápolás
Sok szeretettel várom régi és új Vendégeimet
Zamárdiban, a Honvéd utca 8-ban.

Szolgáltatásaim:
�Mûkörömépítés, zselével és porcelánnal
�Extrém formák építése porcelánnal
�Gél lakkozás kéz-és lábkörömre
�Saját köröm erõsítése zselével
�Manikûr, pedikûr

Ugyan itt kozmetikus is várja a szépülni vágyókat!

Bejelentkezés:
Nagy Nikolett: Tel.: +36 30/457-73-15
Mérõ Zsuzsanna: Tel.: +36 30/216-96-09

2013. október 11.oldal Zamárdi Hírmondó

Simándi István, a
Zamárdi Baráti Kör
tiszteletbeli új tagja

A Zamárdi Baráti Kör elnöksé-
ge tiszteletbeli tagjává válasz-
totta Simándi Pista bácsit, aki a
felkérést szívesen fogadta. 

Megtiszteltetés számunkra,
hogy Pista bácsi, aki sokat tett
Zamárdiért, vállalta a tagságot.
Nagy helyismeretével és tapasz-
talatával sokat tudja segíteni a
civil szervezet város-, környe-
zet- és érdekvédõ munkáját. 
Személye is segíteni fogja a Ba-
ráti Kör elismertségét, ami erõ-
síti a jó kapcsolatok kialakulá-
sát a város lakosságával a közös
célok elérése érdekében.

Köszöntjük Pista bácsit tagjaink
között, és jó egészséget kívá-
nunk további munkásságához !

margo

Evangelikus
istentisztelet

minden
hónap elsõ
vasárnapján

16:00 órakor.
Helye:

Aradi utca - IV. köz
sarkán lévõ imaházban.
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Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

Tel.: 06 70 339 2685 Tel.: 06 70 451 4279

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

Plébániatemplom:

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

Kápolna: 

Vasárnap  11:30

MISEREND

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák



Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról!

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtõl a települési
önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást
végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó
adatokról.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat az önkormányzat ren-
delkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére
kötelezhetõ.

Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenõrzés
során gyûjti be a hivatal az adatokat.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok � az
összeírást követõen - kötelesek lesznek az adatokban bekövetkezõ változásokat bejelenteni! 

Kérjük azokat az ebtulajdonosokat, akik még nem adták le a kitöltött adatlapot, pótolják azt.

A nyilatkozat leadási határideje: 2013. október 15. Zamárdi Polgármesteri Hivatal porta, illetve
titkárság. 

Amennyiben a nyilatkozatot a fenti határidõig az ebtulajdonosok pótolják, állatvédelmi bírságot még
nem von maga után. 

Felhívjuk továbbá a tulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától kötelezõ az ebek
mikrochippel történõ ellátása, amelynek elmulasztása szintén állatvédelmi bírsággal sújtható, továb-
bá az évenkénti veszettség elleni oltás is továbbra is kötelezõ!

Zamárdi Polgármesteri Hivatal 
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TARTALOMBÓL

Október 23-i ünnepi beszéd

Képviselõ-testületi

beszámoló

Közlemény

Közösségi házi hírek

Tourinform hírek

Véradás

Iskolai hírek

Óvodai hírek

Egészségnap

Baráti Kör beszámoló

Zamárdiak Galíciában

Hirdetések



Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõ Közösség!

Illyés Gyula 1950-ben írta �Egy mondat a zsarnokságról�
címû versét, amely az Irodalmi Újság hasábjain jelent meg
1956. november 2-án. Az elnyomó, zsarnoki rendszerre jel-
lemzõen az 1973-ban megjelent, Illyés összegyûjtött verseit
tartalmazó második kötetbõl ez a vers kimaradt.
57 évvel ezelõtt, október 23-án a magyar nép azt kiáltotta:
ELÉG! A magyar nép lélekben ismét egybeforrt. Bebizo-
nyította, hogy ebben a megcsonkított kis hazában a nemzet
lelkét nem tudták megcsonkítani, megtörni.
A magyar nép újra egy nemzetté vált, példát mutatva az
egész világnak. 1956. október 23-a örökké bejegyeztetett a
világ történetének azon kevés napjai sorába, melyek az em-
ber örök és elfojthatatlan szabadságvágyáért hozott mérhe-
tetlen áldozatát példázzák. Bejegyeztetett, mint a bátorság,
az öntudat, az összefogás és az akarat találkozásának örök
emlékû napja.
Makovecz Imre � akit volt szerencsém személyesen ismer-
ni � így emlékezett vissza: �Az október 22-i mûegyetemi
nagygyûlésen a honvédelmi tanszék tanára, Marián õrnagy
könyörgött nekünk, hogy ne menjünk az utcára.

A forradalom ezen az estén indult el, s lett másnap, októ-
ber 23-án reggel 9-kor nagygyûlés újra az egyetem kertjé-
ben, ahol megválasztották azt a küldöttséget, amelyik a
Parlamentbe megy, hogy a Gerõ Ernõ által kiadott gyüleke-
zési tilalmat feloldani követelje. Tagja voltam ennek a csa-
patnak.
Hidas Antallal és másokkal találkoztunk, akik közölték ve-
lünk, hogy aki itt változtatni akar, az a Szovjetunió ellensé-
ge. Kiabálások és követeléseink hangoztatása után távoz-
tunk. A Kossuth hídon tértünk vissza Budára, ahol hatal-
mas tömegben a Bem tér felé vonultak az egyetemisták. A
forradalom elindult. A Kossuth téri nagygyûléssel közel egy
idõben elkezdõdött a Magyar Rádió ostroma.�

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Október 23-a a legfiatalabb nemzeti ünnepünk. 24 éve kö-
szönthetjük szabadon ezt a napot. Október 23-a az a nap,
amelyrõl szüleinknek, nagyszüleinknek még beszélniük
sem volt szabad.
Jól emlékszem arra az 1984-es október 23-ára, amikor a
nyugati határ mellett határõrként teljesítettem sorkatonai
szolgálatot. Kiemelt készültség volt. Elsõ lépcsõsök vol-

tunk, ami annyit jelentett, hogy riasztás esetén mi vonul-
tunk elõször. Fülemben visszhangzott a kiképzõ tiszt utasí-
tása: �Úgy kell megsebesíteni a szarházit, hogy ne tudjon
vallomást tenni! Az még terhelõ lehet a határõrre.� Szívem
mélyén azonban szorítottam a határsértõnek, mert érez-
tem, hogy nem a hazát védjük, hanem menekülõket tartóz-
tatunk fel.
Olyan menekülõket, akik élni akarták az álmaikat, és nem
álmodni az életüket.
Napközben, amikor ellenõriztük a határzárat, a nyomsávot,
átnéztem a határ túloldalára. Az apró osztrák falu temp-
lomtornya csak néhány kilométerre volt, mégis úgy érez-
tem, hogy valójában sokkal, de sokkal messzebb van�
És soha nem felejtem el azokat � a már legális � határátke-
léseket sem, amikor görcsbe rándult a gyomrunk minden
egyes útlevélellenõrzéskor. Bár semmi rejtegetnivalónk
nem volt, mégis bûnösnek éreztük magunkat. Így utólag
már tudom, hogy ösztönösen féltünk. Mert a félelem bele-
ivódott az emberek lelkébe. 

A dermesztõ novemberi napok képe, a megtorlás, a börtön
keserûsége, a magányra ítélt feleségek könnytelen tekinte-
te, a munkahely fagyos csöndje ott volt a mindennapokban.
A félelem rátelepedett a lelkekre kimondva-kimondat-
lanul. Mindenki érezte a lelke mélyén, aki nem haszonélve-
zõje volt az elnyomó rezsimnek. De nem beszélt róla, mert
nem volt szabad. Mindenhol besúgók és provokátorok búj-
tak meg.  Mint ahogy most is vannak közöttünk arcukat és
nevüket nem vállaló, névtelen leveleket írogató, gyáva pat-
kányok. A férgek mindig ugyanolyanok belülrõl, csak a kül-
sejüket változtatják.

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Honfitársaim!

1956. október 23-án a magyar nép elfelejtett félni. Az 56-os
forradalom és szabadságharc néhány napja visszaadta a re-
ményt. A szabadság reményét. A jövõbe vetett hitet. 
Sokan az életüket áldozták a mi jövõnkért. Soha nem lehe-
tünk elég hálásak nekik.
Ezért is fájó azt hallanom egy gyerekpszichológustól, hogy
ma Magyarországon a tízéves gyermekek körében feltett
kérdésre, hogy �mi a három kívánságod?� egyre gyakoribb
válasz az, hogy �nem akarok ebben az országban élni�.

Nem a gyermek a felelõs! Mi vagyunk a felelõsek! Mi mind-
annyian, akik itt élünk ebben az országban. A felelõsségünk
nem hárítható át senkire és semmire. Nekünk kell méltó-
nak lennünk 56 hõseire. Nekünk kell úgy élnünk, példát
mutatnunk, hogy méltóak legyünk azokhoz, akik az életü-
ket áldozták azért, hogy mi most szabadon élhessünk itt,
Európa szívében. Szabadon és emelt fõvel. Tartozunk ne-
kik. Tartozunk a bitófára küldötteknek, a sortüzek áldoza-
tainak, a holtukban is meggyalázottaknak, a megkínzottak-
nak, a munkaszolgálatosoknak, a kitelepítetteknek, az ott-
honuktól és hazájuktól megfosztottaknak. 
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Október 23.

�Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsõben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó õr szavában,
ott zsarnokság van
nemcsak��
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. szeptember 13-i ülésérõl

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Leslie Mándoki ez év nyarán 38 év után adott koncertet
Siófokon a szabadtéri színpadon. Amikor a �Where I was
born� címû dalt énekelte, elsírta magát. Mert az ember so-
ha nem felejtheti el, hogy hol született. Nekünk ez a ha-
zánk! Legyünk büszkék rá! Legyünk hálásak érte, hogy ide
születtünk, hogy itt élhetünk!
Mindannyiunknak azon kell fáradoznia, hogy jó legyen itt
élni. Jó legyen itt magyarként élni. Ezen kell dolgozni itt
Zamárdiban, minden településen, a Parlamentben és

Brüsszelben. Együtt, közösen kell cselekednünk a nemze-
tért. Lélekben újra egybe kell forrnunk. Egy szív, egy lélek.
Ez az októberi forradalom üzenete.
Hinnünk kell Magyarország jövõjében, mert csak így le-
szünk hitelesek gyermekeink elõtt. Át kell adnunk, tovább
kell örökítenünk nekik azt a hitet, amit ránk hagytak 56 hõ-
sei. 

Dicsõség nekik mindörökké!
Csákovics Gyula

polgármester

1. Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának elsõ 
féléves helyzetérõl szóló tájékoztató, beszámoló elfo
gadása

Ifj. Szita László könyvvizsgáló elmondta: A beszámoló határ-
idõben beterjesztésre került a képviselõ-testület részére, to-
vábbá a költségvetés szerkezetével összhangban van. Az Ön-
kormányzat féléves mûködése kiegyensúlyozott volt, likviditá-
si probléma nem volt. A bevételi oldal meghaladta a tervezet-
tet, hitel felvételére nem került sor, a pénzmaradvány összege
nem került felhasználásra az elsõ félévben. Összességében a
költségvetés elsõ féléves beszámolóját elfogadásra megfelelõ-
nek találta a könyvvizsgálat.
Ennek alapján a Kt. a beszámolót elfogadta.

2. Napköziotthonos Óvoda pedagógiai asszisztensi ál
láshely meghirdetésének jóváhagyása

A Kt.  jóváhagyta a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda részére
2013. szeptember 1. napjától pedagógiai asszisztensi álláshely
meghirdetését, és a pályázat lezárását követõen a pedagógiai
asszisztens alkalmazását.

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013.
szeptember 23-i ülésérõl
1. Gyermekek Európa Parkja Zamárdi-Szántód megva

lósításával kapcsolatos kérelem

A Kt. megtárgyalta Kamarell Károly és társai kérelmét, és az
Önkormányzat egyetért a projektben megfogalmazott cél
megvalósításával, mindazonáltal szükségesnek tartja a projekt
részleteit közösen kidolgozni, a projekthez szükséges területe-
ket pontosítani. ( 5 igen, 2 nem)

2. KEOP-1.1.1/C13-2013-0033 pályázattal kapcsolatos 
döntés

A képviselõ-testület a Siófok Város Önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában lévõ egyszemélyes Kft, a SIÓKOM Hulla-
dékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének
50 %-a, mely a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Önkormányzati Társulásra (8600 Siófok Fõ tér 1.) történõ
átruházásával névértéken, azaz 250.000 Ft ellenérték megfize-
tése mellett egyetért.

3. Munka, Tûzvédelmi és Adótanácsadói Társulással 
kapcsolatos döntés

A Kt. felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy a
Munka, Tûzvédelmi és Adótanácsadói Társulási tagságot min-
den intézményére vonatkozóan 2013. szeptember 30. nappal
felmondja, és ezzel egyidejûleg felhatalmazza Csákovics Gyu-
la polgármestert a feladat ellátására vonatkozóan ajánlatok
bekérésére.

4. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda házirend, munka
terv és egyéb iratainak jóváhagyása

A Kt.  megtárgyalta a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda Peda-
gógiai Programját, Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, Házi-
rendjét és Munkarendjét, és azokat a beterjesztett írásos elõ-
terjesztés alapján elfogadja, illetve  jóváhagyja.
5. Ajánlat a Zamárdi, Bácskai utcai vizesblokk tervezé

sére
A Kt. a Zamárdi, Bácskai utcai vizesblokk tervezésére  meg-
bízza Ripszám János tervezõt az árajánlatban szereplõ összeg-
ben és feltételekkel.

Fotó: Végh Sándor Fotó: Végh Sándor



6. Zamárdi 3426/1 hrsz-ú ingatlan árok lefedése

A Kt. engedélyezi a 3426/1 hrsz-ú ingatlan elõtti vízelvezetõ
árok lefedését a tulajdonos saját költségére.( Az ingatlan a Pa-
noráma utca Harcsa utca felõli végén helyezkedik el.)
Az árok lefedését olyan mûszaki módon kell megoldani, hogy
az az árok kapacitását nem csökkentheti, és az útburkolat víz-
telenítését is megoldja egyidejûleg.
A képviselõ-testület a fenti árok lefedéssel kapcsolatos jogi és
mûszaki egyeztetésekkel megbízza a Hivatal illetékes osztá-
lyát.

7. Zamárdi, Szabadság tér környezet rendezési koncep
ciója

A Kt. megtárgyalta a Szabadság tér környezet rendezési kon-
cepciójával kapcsolatos elõterjesztést, és az alábbi döntést
hozza:
a. A jelenlegi és jövõbeni tulajdonviszonyokat érintõ alaptér

képeket el kell készíttetni, mivel a tulajdonviszonyok a vas-
útvonal rekonstrukciója miatt változni fognak.

b. A jelenlegi, vasútállomás mögötti parkolóval kapcsolatos 
közmû kiváltási terveket el kell készíttetni, ezzel egyidejûleg
az új parkoló kialakításával kapcsolatban a tervezett munká-
latokat meg kell kezdeni, elõtte ajánlatokat kérni meghívá-
sos pályázat keretében.

c. A fentiekkel kapcsolatban a képviselõ-testület felhatalmaz-
za Csákovics Gyula polgármestert az elõkészítõ munkálatok
megkezdésére, illetve az októberi bizottsági ülésen a képvi-
selõ-testület a további részleteket tárgyalni kívánja.

d. A képviselõ-testület megbízza Ripszám János fõépítészt, 
hogy kérjen ajánlatokat a város központjának térszerkezeti 

tervezésére.
8. Zamárdi, Bácskai utcai üzlettulajdonosok kérelme

A Kt. a zenepavilon 2013. évben esedékes áramdíjának kifi-
zetését vállalja. 
A képviselõ-testület a kikötõnél lévõ áramdíjjal kapcsolatban
kimutatást kér a hajótulajdonosok részérõl befizetett össze-
gekrõl.

A képviselõ-testület felkéri a Hivatalt, hogy a Bácskai utcai üz-
lettulajdonosokat � kivéve Szili Józsefet � nyilatkoztassák ar-
ról, hogy a megállapodásban rögzített, 25.000,- Ft+ÁFA/vál-
lalkozás (összesen 75.000,- Ft+ÁFA) összeg kifizetését vállal-
ják-e.

9. Zamárdi utcák aszfaltozása, illetve terveztetése

A Kt. a Fûzfa utca Nyírfa utca � Szent István utcák közötti sza-
kasza, a Fûzfa utca Fûzfa utcától délre esõ szakasza,  a Harcsa
utca Panoráma utcától északra lévõ szakasza, a Nyárfa utca
Bácskai u. � Kecskeméti u. közötti szakaszának kiépítését  a
2014. évi költségvetésébe be kívánja tervezni, továbbá a Szent
István utca északi oldalán lévõ gyalogjárda felújítását is be kell
tervezni a jövõ évi költségvetésbe. Az utcák terveinek elkészí-
tésére árajánlatokat kell kérni, melyek ismeretében a testület
dönt a tervek �idei évben történõ- megrendelésérõl. A Nagy-
váradi utca Bácskai utca és Kecskeméti utca közötti �burko-
lattal rendelkezõ- szakaszának kivitelezési munkáira szintén
árajánlatokat kell kérni, melyek ismeretében a testület dönt a
burkolat �idei évben történõ- elkészítésérõl.

10. Akadálymentesítésre vonatkozó táblák elkészítésére
megbízás

A forgalomtechnikai feladatok vonatkozásában  a Harsányi 89
Kft ajánlatát fogadja el a képviselõ-testület 82.131.-Ft +Áfa
összegben, a térburkolat építésére  vonatkozóan pedig a kép-
viselõ-testület köszönettel elfogadja a Fecske Kft-t felajánlását
a térítésmentes kiépítésre. 
11. Becze Szabolcs járdaépítési kérelme

A Kt. a Zamárdi, Szent István utca 3436/1 hrsz-ú ingatlan elõt-
ti járda kiépítésére vonatkozó kérelemhez (Becze Szabolcs ké-
relmezõ) azzal, hogy az épülõ járda mind vertikális mind hori-
zontális vetületében illeszkedjen a csatlakozó aszfaltburkoló
járdához. Az építéshez csatlakozó szükséges engedélyek be-
szerzése a kérelmezõt terheli, csakúgy, mint az építéssel járó
teljes felelõsség vállalása. 

12. Települési Értéktár Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása

A Kt.  a Települési Értéktár Bizottság elnökének kijelöli
Bemné dr. Schneider Máriát, tagoknak Gulyás Józsefnét,
Hirsch Juditot és Tarr Pétert.

13. Dr. Halmos Gábor közterületen lévõ fa gallyazási ké
relme

A Kt. megtárgyalta a kérelmet, és engedélyezi a Zamárdi, Kiss
Ernõ utca II/5. szám elõtti � dr. Halmos Gábor ingatlana elõt-
ti -közterületen lévõ fa gallyazását.

14. Gál Péter képviselõ indítványa

A Kt. Gál Péter képviselõ javaslatát � amely a közterületen
történõ tûzifa, széna, stb. tárolására vonatkozik � nem fogadja
el, az abban foglaltakkal nem kívánja a helyi közterület-hasz-
nálatra vonatkozó rendeletét módosítani.

15. Zamárdi, Szélescsapáson lévõ zöldterület feltöltése

A Kt. Szöllösi Imre és társai kérelmét a Szélescsapáson lévõ
önkormányzati területtel kapcsolatban, és a terület feltöltésé-
hez, rendezéséhez úgy adja tulajdonosi hozzájárulását, ameny-
nyiben az természetvédelmi szempontból nem aggályos, jog-
szabályoknak megfelelõ és a zöldterületet csak kismértékben
érinti. 

Matyikó Zsuzsa

2013.november 4.oldal Zamárdi Hírmondó

A zamárdi képviselõ-testület hivatalos látogatáson
járt a lengyel testvértelepülésünkön,

Ustrziky Dolne-ban. 
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KÖZLEMÉNY KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósult meg
Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ

integrált fejlesztése

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul meg
Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ integrált

fejlesztése címû pályázat keretében a 

�Zamárdi az én városom� címû film vetítése.

Az ismételt és nyilvános filmvetítés:
2013. október 17. (csütörtök) 17.00 óra.

A filmvetítés helye: Zamárdi Városháza
Nagyterem.

A Zamárdi Városi Televízióban a filmvetítés
további idõpontjai:

2013. október 25. péntek, 19.00 óra
2013. november 22. péntek, 19.00 óra
2013. december 20. péntek, 19.00 óra.

2013. október 8.
Dr. Dudás Anita sk.

Projektfelelõs

november

alkalmi programok (lapzártáig):

vásár: 6-a (Szilvi), 7-e (du.), 11-e (de.)

10-e, vasárnap: 15:30-16:30: Szent Márton-napi
lámpáskészítés a Közösségi Házban, majd
16:30-tól gyülekezés a tájház udvarán;
17:00-tól utcai vonulás, végül kb.
17:30-tól �lúdbõrös� vigasság a nagyteremben.

16-a: Iskolai szmk. bál

rendszeres programok:

Jóga: keddenként, 16:30.
Nabe-torna: szerdánként, 16:00
Kóruspróba: keddenként 18:00
Rajzszakkör: szombatonként 9:00.
Színjátszó kör: szombatonként, 14:00
Polgári Asztaltársaság:
kéthetente szerdánként 18:00
NABE-rendezvény: minden hónap elsõ hétfõjén
(A többi kör, klub még nem kezdte el mûködését.)

A Közösségi Ház közmûvelõdési munkatársa szabadsá-
gon lesz, lehetõleg a 345-290-es telefonszámon
(Tourinform Iroda) érdeklõdjenek a Közösségi Házat
érintõ ügyekben. 

Köszönettel:
Gál Péter népmûvelõ

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei

Látogatás a lengyelországi testvértelepülésen.
Október 3-án egy 70 fõs emeletes busszal indultunk
Ustrzyki Dolne városába. Egy hosszabb pihenõt tartottunk
Kassán, amit városnézéssel töltöttünk.
Kassa után egy alsóbb rendû úton értük el Ustrzyki Dolne
városát, így a tervezett este hét órai vacsorából kilenc órai
lett; viszont a finom ételek és a szállás kárpótolt minket a
hosszú út miatt.

Másnap csoportunkhoz csatlakozott a helyi információs
iroda munkatársa, Michal Regiel, aki �segített� a környék
látnivalóinak, érdekességeinek megismerésében. Jártunk
Przemysl városában, Sanok szabadtéri múzeumában, a
Bieszczady Nemzeti Parkban kisvonatoztunk, sétáltunk a
solinai víztározónál, majd Ustrzyki Dolne városával ismer-
kedtünk meg.
A város a kárpátaljai vajdasághoz tartozik, amelyen belülSzállás Debowa Gazdowka Ustrzyki Dolne

Sportcsarnok Ustrzyki Dolne
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Bieszczadi járás székhelye, közel fekszik az ukrán és a szlo-
vák határhoz is. 35 kisebb település tartozik hozzá, így a la-
kossága kb. 12.000 fõ. 
Itt fõleg mezõgazdaságból élnek, a turizmus az elmúlt idõ-
szakokban fejlõdött igazán. Nincsen behatárolt fõszezon.
Télen a síközpontjai (Laworta, Gromadzyñ, Arlamów) vár-
ják a síelés, sífutás szerelmeseit. Az év többi részében pedig
a jól kijelölt turistautak, a környék gazdag építészeti, ter-
mészeti látnivalói és szakrális helyei (gyönyörû kis fatemp-
lomok) teszik igazi kikapcsolódássá az itt tartózkodást.  
A város látnivalói közül a Nemzeti Park múzeumát tekin-
tettük meg, ahol a környék élõvilágába nyerhettünk bete-
kintést. Majd büszkén mutatták meg uszodájukat, sport-
csarnokukat, amit õszintén szólva mi egy kis irigységgel
néztünk meg. Megtekintettük egyik templomukat is, amely
az 1930-as években görög-katolikus templomként épült.
Hazafele Zakopanet ejtettük útba, ahol mindenki kedvére
vásárolgathatott az igazi lengyel piacon.
Az öt nap során nagy segítségünkre voltak a tolmácsok:
Grazsyna Kusiak és Katarzyna Kociuba (a varsói lány), ne-
kik ezúton is köszönjük szépen a munkájukat.
Köszönjük továbbá a csapatnak, akik velünk tartottak, biz-
tosították a jó hangulatot, a nagy létszám ellenére ponto-
san tudtunk minden programot tartani.

Zamárdi honlap
Sok jogos kritika éri a zamárdi honlapot, ezt orvosolandó
elindult egy kis mûhelymunka, létrehoztunk egy bizottsá-
got, amely feladatául tûzte ki a honlap megújítását-megszé-
pítését. A munkát a Tourinform iroda koordinálja, ad he-
lyet a tanácskozásnak, segít a szervezésben. Szívesen vesz-
szük a segítõ szándékú észrevételeket, ötleteket a honlap-
pal kapcsolatban, az alábbi elektronikus címre várjuk a vé-
leményeket.

A www.zamardi.hu oldalon lévõ szálláshelyek adatainak
frissítéséhez az anyagleadási határidõ: december 6.
Aki 2 évre visszamenõen nem jelentkezett irodánknál az
adatok aktualizálása miatt, azt töröljük az adatbázisból.
Sajnos csak így tudjuk elérni, hogy a weboldalon pontos és
friss információk szerepeljenek.
Kérjük szíves együttmûködésüket, a határidõk betartását!
Köszönjük szépen!
Egy kis elõzetes:
December elején kezdjük el a kis kék információs füzetünk
szerkesztését. 
A/5 méretben, 5.000 példányszámban készül (magyar, né-
met, angol és lengyel nyelven).
Azok a vállalkozók, akik szerepelnek a város weboldalán a
Vállalkozók menüpont alatt; levélben kapnak értesítõt.
Akik szeretnének felkerülni a honlapra, és az információs
füzetben is meg szeretnének jelenni, nekik irodánkban egy
adatlap kitöltésével lehetõségük van rá.
A megjelenés alapadatokkal ingyenes.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T pólók és ujjatlan pólók több színben és méretben

kaphatók, zamárdis logóval.
- Kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball

sapka, strandtáska, stb..

Tourinform iroda nyitva tartása
Novemberben hétfõtõl péntekig: 8:00-15:00 óráig állunk
kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Baller Zsuzsanna 
Gábor Krisztina

KÖSZÖNJÜK A VÉRADÁST!

A 2013. október 14-én tartott véradáson 52
donor jelent meg, különbözõ okok miatt 6 fõt

kiszûrtek, így 46 fõ 20,7 liter vért adott.

Új véradó 6 fõ volt, õk név szerint:
Nóbik Anita, Putyera Ildikó, Babos Andrea, Boti József, Boti

Anna, Nagyné Pál Ildikó.
Az elsõ, ill. Zamárdiban elõször vért adók között kisorsolt

ajándékcsomagot Boti József nyerte.

MINDEN VÉRADÓNAK KÖSZÖNJÜK SZÉPEN
ÖNZETLEN SEGÍTSÉGÉT!

Köszönöm továbbá Magyarfalvi Attila vérpótló vörösbor fela-
jánlását, az önkormányzat támogatását, Gál Péter és a nap-

közis konyhás lányok segítségét. 

Frieszné Ági
vk. alapsz. titkár

Przemysl - Svejk

Kisvonat Majdan -Nemzeti Park



Október 7-én iskolai rádiómûsorral emlékeztünk meg az
aradi hõsökrõl. A vasárnapi városi emlékfutáson is szép
számmal vettek részt tanulóink.
8. osztályosaink e napon a Wellamarin Hotelben pályavá-
lasztási látogatáson idegenforgalmi szakmákkal ismerked-
tek.

11-én rendezték a Bolyai matematika- csapatversenyt. Is-
kolánkból négyfõs 6. és 7. osztályos csapat mérette meg ma-
gát. Eredményhirdetésre 20-án került sor. Diákjainkra ez-
úttal is nagyon büszkék lehetünk, hisz a GÁL PÉTER, RET-
KI BOTOND, HORVÁTH BALÁZS, KABÁLY TAMÁS al-
kotta hetedikes csapatnál nem volt jobb Somogyban, így õk
lettek megyénkben a LEGJOBBAK. Fiúk, ez jó mulatság,
férfimunka volt! Gratulálunk!

15-én Siófok-Sóstón rendeztek körzeti mezei futóversenyt.
Fõleg az �apróságok� tettek ki magukért, hisz Balogh Iza-
bella, Ujvári Patrícia, Papp Klaudia (1.osztályosok) és Ba-
logh Hanna(2.o.) révén az 1.korcsoportban nem találtak le-
gyõzõre. Ügyesen szedte lábát Ficsor Nóra és Zsófi,
Brucker Márti, Gruber Ádám, Karé Kamilla is. Dicséret il-
leti a 4. kcs-os fiúk és lányok csapatát, hogy vállalták az egy-
általán nem könnyû terep és táv leküzdését.

16-án az alsósok, másnap az ötödikesek színházlátogatáson
vettek részt Siófokon. 

17-én az óvónénik látogattak el kisiskolásainkhoz. Megta-
pasztalhatták, milyen ügyesen, szépen dolgoznak az órákon
a kicsik.

18-19-én az 6., 19-20-án az 5. osztály kirándult testvértele-
pülésünkre, Villányba.

A Városi és Iskolai Könyvtár szervezésében a magyar nép-
mese napja alkalmából a legkisebbek a �Legkedvesebb me-
sém� rajzpályázaton bizonyíthatták ügyességüket, a 2. és 3.
osztályosok meseolvasással ajándékozták meg egymást.
Törökné Ildi néni 4. osztályos tanulóink számára meseve-
télkedõt szervezett a Többsincs királyfi címû mesébõl.  Az
izgalmas versenyt a Balázs Attila, Gál László, Jandó Sza-
bolcs trió nyerte.

22-én a 7. osztályosok ünnepi mûsorával emlékeztünk meg
1956 dicsõségérõl, hõseirõl. 

*
Szeptember közepén indult, s október közepére be is feje-
zõdött a 4. osztályosok számára az úszótanfolyam a Hotel
Famíliában. Mindenki sikeresen megfelelt az értékelés so-
rán.

Október elsõ-második hetében gesztenyegyûjtésben szor-
goskodtunk. Osztályok közötti versenyt ezúttal nem hirdet-
tünk, mivel egyénileg gyûjtöttek a gyerekek.

H.J.
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Iskolai hírek

BARKÁCS ÉS FESTÉKBOLT

Nagyváradi u. 18.

2000 árucikk, amiért nem kell

más városba mennie!

Egész évben nyitva!

Tel.:+36 30 839-7944



Csorba Piroska: Jön az Õsz

Jön az õsz - didereg,
peregnek a levelek.
Zöldjük fáradt barnaság,
põrén táncol a faág.

Jön az õsz � madarak
tõle messze szállanak.
Hervadt fényû már a Nap,
az ég egyre rongyosabb.

Jön az õsz � rádlehel,
fáradt, szomorú leszel,
fákról esõ csepereg,
tócsa tükre reszketeg.

Jön az õsz � hol a nyár?
Ki az, aki rátalál?
Láttam: fecske szárnyán ült,
rámnevetett s elrepült.

Az októberi õsz sok beszélgetnivaló
témával, megfigyelni és kipróbálni va-
lóval szolgált.
Zöldségeket, gyümölcsöket hoztunk,
vásároltunk. Az óvodában vizsgálgat-
tuk, kóstolgattuk, kompótot, salátát,
csalamádét készítettünk. Felnõttek se-
gítségével mostuk, tisztítottuk, dara-
boltuk valamennyit. Aki még otthon
nem kapott kést, itt az is próbálkozha-
tott, ügyeskedhetett. Amit készítet-
tünk, azt utána jóízûen megeszeget-
tük.
A szõlõszüretelést is kipróbáltuk,
majd daráltunk, mustot iszogattunk.
Az õsz kincseit � diót, mogyorót, mak-
kot, gesztenyét, színes leveleket, ter-
ményeket, bogyókat,� - séta közben

gyûjtögettük, majd ezekbõl barkácsol-
tunk, levélképeket, termésképeket ra-
gasztottunk, számlálgattuk, válogat-
tuk.
Az állatok hetét idén is megtartottuk.
Állatokról kerestünk meséket, verse-
ket, énekes-, mozgásos játékokat. Kö-
zösen játszottuk el az udvaron, közö-
sen barkácsoltunk a teraszon: csipesz-
madarat, geszte-
nye-oroszlánt, haj-
togatott hernyót,
pávát, csigabigát,
festett dióhéj kati-
cát. 
Újságból kivágott
képekbõl, matri-
cákból állatos
montázst ragasz-
tottunk.
Állatkukucskálót,
állatsimogatót tar-
tottunk. A kukucs-
káláshoz gyûjtöt-
tünk üvegbe tücs-
köt, szöcskét, sás-
kát, darazsat, pó-
kokat, csigát, bé-
kát�., a simogató-
hoz pedig beköltö-
zött pár órára az
óvodaudvarra né-
hány kecske, kutya,
tyúk, csibe, nyúl,
papagáj, galamb.
A hét zárásaként
mindenki örökbe
fogadhatott egy-
egy plüssállatot.
Az elsõsök egyik
délelõtt visszaláto-

gattak csoportjaikba, s örömmel üdvö-
zölték itt hagyott barátaikat, játszottak
a régi kedvenc játékaikkal. Az óvó né-
nik is megnézték az iskolában, milyen
ügyesen dolgoznak az órán a tanító
nénivel. 
A nemzeti ünnepre készülve zászlókat
festettünk, melyeket az emlékmûnél
helyezünk el.

Zamárdi Hírmondó 8.oldal 2013. november

Óvodai hírek

Karitász hírek

"...segíteni nem kényszerû kötelesség, hanem
életünk nagy, kiteljesítõ lehetõsége."

/Vecsei Miklós/

A Karitász zamárdi csoportja szeretné megismételni elõzõ
évi, jól sikerült adventi vásárát.
Tervezett idõpontja és helyszíne: december 14. /szombat/,
Fekete István általános iskola ebédlõje.
Szívesen fogadjuk a kedves Olvasók feleslegessé vált holmi-
jait: használati - vagy dísztárgyakat, jó állapotban lévõ
ruhanemût, házi készítésû befõttet, lekvárt, savanyúságot,
tartós süteményt.
/Az a kérésünk, hogy a használt ruha és cipõ tisztán kerül-
jön hozzánk./
A kedvezõ árú kínálat lehetõséget nyújthat szeretteink ka-
rácsonyi megajándékozására is.

Az új gazdára váró tárgyakat a plébániahivatalban lehet le-
adni munkanapokon 8 - 12 - ig.
A vásárból befolyt összeggel a helyi rászorulókat támogat-
juk; szeretnénk szebbé tenni számukra a szeretet ünnepét.
/A 2012 - es adventi vásár bevétele 126000 forint volt./
A megmaradt portékákat - mint azt tavaly is tettük - azok-
hoz juttatjuk el, akik a szerény árak ellenére sem tudnak
vásárolni.
Várunk felajánlást - 348-524-es telefonszámon - széntüze-
lésû, hordozható vaskályhára, amely egy zamárdi rászoruló
fûtési gondját oldaná meg.

Kedves Olvasóinknak elõre köszönjük adományaikat, segí-
tõkészségüket!

Karitász csoport tagjai



2013. november 9.oldal Zamárdi Hírmondó

Egészségnap

Kedves Barátném!

Sajnálhatod, hogy szeptember utolsó
hétvégéjén nem jöttél velünk kétnapos
kirándulásunkra. Tudom, aggódtál ér-
tünk az esõs õszi idõjárás miatt. Kár
volt! Legnagyobb örömünkre a Duna-
kanyar verõfényes langymeleggel fo-
gadott bennünket. Szerencsénk volt!
És a szerencse mindkét napra mellénk
szegõdött.

Szentendre egyik legszebb plébá-
niatemplomában Gál Péter húga, Éva
vendégszeretetét élveztük. A kisváros
két híres gyûjteménye is belefért a dél-
elõttünkbe. A Ferenczy � család-Ká-
roly, Valér, Béni és Noémi � múzeu-
mában festményekben, kisplasztikák-
ban , gobelinekben, Kovács Margit
egykori lakóházában szépséges kerá-
miákban gyönyörködhettünk.

Délután bevettük a visegrádi várat,
majd bebocsátást nyertünk Mátyás pa-
lotájába.
Nem gyõztem csodálni az elmúlt évek
változásait: a híres visegrádi találkozót
megörökítõ panoptikumot a három ki-
rály tiszteletére dúsan terített asztal-
lal, meg a királyi vadászatot a nemes
vadakban gazdag pilisi erdõben. Má-
tyás palotájában is újdonságok  fogad-
tak bennünket. Eredeti pompájában

állították helyre a királyi hálót, a dol-
gozó- és fogadótermeket.

A reneszánsz kort idézõ hangulat-
ból másnapra is jutott. Az esztergomi
bazilika elõtt zenés fogadásban volt
részünk. A mellékelt fotón láthatsz
korhû öltözetben egy fiatalembert. 
30 hangszerébõl akkor � csak� három
fúvóson játszott egyszerre reneszánsz
zenét, s hozzá a ritmust a lábán lévõ
csörgõkkel ütötte. A nap további fe-
lejthetetlen élményeket tartogatott a
számunkra. Meghatottan emlékez-
tünk és koszorúztunk Mindszenty  Jó-
zsef bíboros sírjánál.
A bazilika hatalmas mérete, a Bakócz-
kápolna szépsége és története éppúgy
elvarázsolt bennünket, mint az ország
leggazdagabb keresztény kincsestárá-
nak remekei. Végül még egy utolsó
pillantást vetettünk a bazilika Panorá-
ma termébõl a csodálatos Dunaka-
nyarra, aztán átvonatoztunk a Mária
Valéria hídon Párkányba. Visszatérve
hálás szívvel búcsúztunk el idegenve-
zetõnktõl, Bélától. Neki és lányának,
Franciskának-  aki Visegrádon kalau-
zolt bennünket - köszönhettük, hogy a
két nap alatt nem csak néztünk, de so-
kat, nagyon sokat láttunk a mi kis or-
szágunk értékeibõl, múltjából.
Talán azt gondolod, hogy az idegenve-

zetõkkel is szerencsénk volt. Nem hi-
szem, hogy csak a szerencsén múlt,
hogy két napig 46 ember jól érezte ma-
gát. Kirándulásunk fõszervezõje,
Perge Kriszta semmit sem bízott a vé-
letlenre. Mindent gondosan elõkészí-
tett, megszervezett:  
a remek szállást a visegrádi erdei isko-
la faházaiban, az étkezéseket, kávézá-
sokat, a vacsora utáni közös nótázást.
A kellemes hangulathoz mindenki
hozzájárult. Az esti bulihoz terített
asztal roskadozott az  otthonról hozott
finomságoktól. A jó szervezés mellé
ugyanis kellett még egy vidám, az
együttlétet élvezõ, egymást segítõ ba-
ráti társaság.
De segítette kirándulásunkat a
Tourinform Iroda , Szabóné Kati,
Szabóné /virágos/ Marika. Nekik is
meg Perge Krisztinek is köszönjük a
két szép napot. Igazi honismereti or-
szágjárás volt! Az már csak ráadás � de
nem elhanyagolandó - , hogy így
együtt igen jól éreztük magunkat. Már
tervezzük  a következõt. Remélhetõ-
leg akkor , kedves Barátném, Te is ve-
lünk jössz. Ebben a reményben búcsú-
zom, és szeretettel ölellek:

Zamárdi, 2013-10-17
Magdi 

MEGHÍVÓ

Ádventi gyertyagyújtással

egybekötött

szeretetvendégségünk

november 25-én, hétfõn 17 órakor lesz a

Közösségi Házban.  

Dr. Mozsgay Géza pszichiáter:

GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK

AZ ÜNNEPVÁRÁS JEGYÉBEN

Hagyományos karácsonyi összejövetelünkre

és az elõadásra  minden tagunkat 

szeretettel várjuk:

Egészségõr Egyesület Schwarczné Magdi koszorút helyez el Mindszenty József bíboros
sírjánál
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A civil szervezet az alapszabály szerinti cé-
lok elérése, a tagság érdekeinek képvisele-
te érdekében igyekezett jó kapcsolatot épí-
teni a város vezetésével, a helyi lakosság-
gal, vállalkozókkal és üdülõtulajdonosok-
kal egyaránt. 
Képviselõink útján rendszeresen részt vet-
tünk az Idegenforgalmi és Pénzügyi bizott-
sági üléseken, és véleményt nyilvánítot-
tunk az elõterjesztésekkel kapcsolatosan.
Minden esetben elõzõleg kézhez kaptuk az
ülések anyagát, így felkészülhettünk és
megalapozott véleményt alkothattunk. Saj-
nálatosnak tartjuk és érthetetlen számunk-
ra, hogy a rendkívüli bizottsági és testületi
ülésekre még meghívót sem kaptunk, ho-
lott ezekre az ülésekre az általános nyilvá-
nossági szabályok az érvényesek, és nem
lenne jogi akadálya a meghívásnak.
Részt vettünk az õszi és tavaszi bejáráson.
Ennek eredményeként tagságunk által
kezdeményezett 2 intézkedés is megszüle-
tett. A Gáspár A. u. rövid utcavégi szaka-
szát leaszfaltozták. A József A. u. végén a
gk. forgalmat megtiltották, és egyesüle-
tünk tagja egy pihenõpark tervét készítette
el. A tervet a város elfogadta, és õsszel
megkezdõdik a park növényekkel való te-
lepítése a környék lakóinak megelégedésé-
re. Zamárdi egy új parti pihenõparkkal
lesz szebb és gazdagabb.
A Wellamarin szálló melletti platánsor vé-
delme érdekében a város a parkolást a fák
között megtiltotta. Ennek segítése érdeké-
ben a SEFAG szántódi erdészete 16 db
akáctuskót biztosított díjmentesen a Bará-
ti Kör kérésére. A tuskók elhelyezésével és
tiltó KRESZ-tábla kihelyezésével a
GAMESZ elzárta a parkolás lehetõségét,
ezzel megvédte a sétányt, a platánsort, és
akadálymentes lejárást biztosított a strand-
ra és a Balaton szíve parkhoz. 
Lezárult az ügyészségi vizsgálat a SEUSÓ
lakópark építésével kapcsolatosan. A vizs-
gálat megállapította, hogy a város mint
építési hatóság, az érvényes rendeletekkel
ellentétesen, saját rendeletét is figyelmen
kívül hagyva adott építési engedélyt a lakó-
park felépítésére, de mivel a szabálytalan-
ságot követõen már 2 év eltelt, a lakópark
fennmaradhat. A város visszavonta az épí-
tési engedélyét az ügyészség utasítására a
még nem felépült 8 ház vonatkozásában. A
történtekért a felelõsség megállapítása a
városvezetés kötelessége lenne. A lakossá-
gi fórumon a polgármester úgy fogalma-
zott, hogy a kikötõépítés �farvizén� sike-
rült megtéveszteni a testületet. Ez ugyan-
akkor annak elismerését is jelenti, hogy a 6
éve húzódó �óriáskikötõ� projekt már a
város által is elismerve, okafogyottá vált.
Remélhetõleg a két ciklus óta húzódó, tel-
jesítetlen együttmûködési megállapodás is
lezárul még ebben a ciklusban.
Városvédõ munkánk során újabb ingatlan-
ügyben fordultunk a hatósághoz a Mauró

melletti strandterület értékesítése és ott
történõ építkezés engedélyezése ügyében.
Ennek eredményeként a várost új eljárásra
kötelezték, melynek során a korábban par-
koló rovására kialakított ingatlaneladást
hatályon kívül helyezte a bíróság. Az el-
adott ingatlan méretei ezzel csökkentek, és
az építkezés egyelõre �megakadt�, az ügy
jogi területen folytatódik. Remélhetõleg a
terület visszakerül a strand területéhez, és
a város tulajdonában marad.
Részt veszünk a �zöld munkacsoport�
munkájában, ami a természeti értékek
megóvása céljából alakult. Ennek során fa-
kivágásokat tudtunk megakadályozni. Saj-
nos a famérgezést a szálló elõtti strandte-
rületen már csak késõn vettük észre, és
nem tudtuk megakadályozni a teniszcenter
melletti közterületen álló platánok vandál
csonkolását sem.
Továbbra is szervezzük a már ismertté vált
gyerekvitorláztatási - �LURKÓK VITOR-
LÁRA� - programunkat, melyet a város el-
ismert, és rendszeres programjai között
szerepeltet.
A Bácskai utcához és az Eötvös utcához
tervezett vizesblokkok terveztetése és léte-
sítése terén is jó eredményt értünk el, mi-
vel a város 15 mill. forintot elkülönített
2013. évi költségvetésében a Bácskai u. vi-
zesblokk létesítésére. Sajnos a szezonra
már nem tudott elkészülni, de 2014. évre
átadásra kerül a polgármester és városve-
zetés ígérete szerint. 
Tagjaink közül sokan régi levelekkel, ké-
peslapok és fényképekkel segítették elõ a
Zamárdi múltját bemutató könyvet, amely
a város gondozásában került kiadásra. Az
igazán színvonalasra sikeredett könyv a vá-
rosnapi ünnepség keretében került bemu-
tatásra.
A rendezvények közül az UTCAFESZTI-
VÁL nem folytatódott 2013-ban. Helyette
a város 3 új rendezvényre szerzõdött. Bala-
ton-átúszó hétvége Zamárdi-Tihany-
Zamárdi között (augusztus), Villányi bor-
napok, és a�Nagyon zene fesztivál� (au-
gusztus 18-20). 
Ez utóbbi szinte mindenkinél �kivágta a
biztosítékot� szervezetlensége és a résztve-
võk viselkedése miatt, amit csak tetézett,
hogy a szezonzárást már hagyományosan
itt ünneplõ nyaralótársadalom újra szem-
besült azzal, hogy a városvezetés semmibe
veszi érdekeit. �Ez egy egyszeri szervezés
volt�, hangoztatták a felháborodást köve-
tõen a város vezetõi, hogy a rendezvény le-
bonyolításával kapcsolatos kudarcokat ma-
gyarázzák. Felháborodásuknak a lakosok
és nyaralók hangot is adtak az õszi lakossá-
gi fórumon, ahol a polgármester megígérte
mindenkinek, hogy a hasonló fesztiválok
engedélyezésénél a jövõben figyelembe ve-
szik, hogy július 1-augusztus 20. között ne
bonyolítsanak le ilyeneket. A fõszezon ma-
radjon meg a hagyományos nyaralótársa-

dalom számára. Ehhez képest 2014. évben
már újra �leszerzõdött� a városvezetés júli-
us és augusztusban, a fõszezonban, így a
Baráti Kör sem tud már mit mondani a fel-
háborodott tagság érvelésére, csak továb-
bítani tudja azokat a városvezetés felé.
A már hírnevet szerzett SOUND szerve-
zettebb keretek között zajlott, az adófize-
tõk már kezdenek �beletörõdni�, de a ren-
dezvény idõpontját a lakosság jelentõs ré-
sze elutasítja a fõszezonban, és nem értik,
milyen érdekek állnak a háttérben, melyek
fontosabbak az adófizetõk érdekeinél. 
Tovább folytatódik a zamárdi francia-ba-
rokk orgonakoncertek CD-felvétele és le-
mezkiadása. Ebben az évben az 5 éves vá-
rossá válás jubileuma alkalmából külön
CD lemezeket készítettünk a város rende-
lésére városi ajándéknak. A DUNA TV
mûsora keretén belül bemutattuk az or-
szágnak a barokk orgona különleges törté-
netét és hangzását egyaránt. Jó kapcsola-
tunk az egyházzal és az általunk készített
plakátok eredményeként már telt házas
koncertek keretén belül mutatták be mû-
vészetüket az orgonamuzsika kiváló hazai
és külföldi elõadói, és ezzel jó hírnevet sze-
reztek Zamárdi városának.

Szervezetünk fejlõdése

A Baráti Körnek jelenleg 129 tagja van,
közülük 4 jogi személy, akik jelentõsen
magasabb tagdíjat fizetnek, ezzel járulnak
hozzá a szervezet fenntartásához. Tagjaink
közül az állandó zamárdi lakosok száma
dinamikusan fejlõdik. A helyiek belépése
egyúttal jelzés értékû, hogy a Baráti Kör
város érdekében történõ tevékenységében
nincs különbség az állandó lakosok és nya-
ralótulajdonosok véleménye és érdekei kö-
zött. 
Ebben az évben 20 éves Baráti Kör ünnepi
közgyûlésén örökös tiszteletbeli tagokat
választottunk meg, akik 20 éve munkál-
kodnak a kitûzött célok elérésének érdeké-
ben. Tiszteletbeli tagságot kapott és vállalt
Simándi Pista bácsi is, akinek ezúton is
gratuláltunk könyvének megjelenése alkal-
mából.
A Szent István-napi ünnepségek keretein
belül a város vezetése �Pro Urbe� kitünte-
tésben részesítette a Baráti Kört, ezzel is
elismerve a 20 éves civil szervezet városért
végzett tevékenységét.
Megújult honlapunk. Kibõvíttet formában,
témakörökben, friss hírekkel válik érde-
kessé és olvasmányossá.
A Zamárdi Hírmondó oldalszámának
csökkentése azt eredményezte, hogy a lap
inkább tájékoztató közlöny, mintsem Hír-
mondó, mely korábban verseknek, írások-
nak sokszor észrevételeknek is helyt adott.
Ezt az ûrt hivatott pótolni a ZBK honlap-
ja. Webcím: zamardibaratikor.hu
Egyre jobb kapcsolatot alakítunk ki a helyi

Beszámoló a Baráti Kör éves tevékenységérõl
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civil szervezetekkel, és igyekszünk kapcso-
lódni az általuk szervezett programokhoz.
Ha a nyaralóknak lenne alkalmuk figye-
lemmel kísérni a Közösségi Ház program-
jait, akkor sokan vehetnének részt a szín-
játszó kör elõadásán és más programokon.
Ehhez megfelelõ reklámra lenne szükség,

ami az orgonakoncertek esetében is telt
házat hozott.
Az érdekképviselet megvalósulása céljából
lényeges lenne, hogy tagságunk folyamato-
san juttassa el javaslatait, véleményét, ész-
revételeit elnökségünk tagjai részére, le-
gyenek azok akár kritikusak, akár jobbító

szándékuak, mert csak ezek megismerése
útján tudunk javaslatokat készíteni a város
felé vagy képviselni tagjaink érdekeit.

Zamárdi Baráti Kör
elnöksége

Engedje meg kedves Olvasó, hogy néhány úti érdekességet
osszak meg Önnel!

A buszból valószínûleg minden zamárdi utasnak feltûnt, hogy a
szlovák � lengyel határ közelében mennyi második világháborús
harci eszköz látható mementóként. Miért? A duklai csata a
második világháború egyik nagy ütközete volt a keleti fronton.
1944. szeptember 8-a és október 28-a között a ma Lengyelország
és Szlovákia között található Duklai-hágó birtoklásáért, vala-
mint a szlovák nemzeti felkelés helyzetének javításáért folyt. A
német�magyar ellenállás erõsebb volt a vártnál, és a szovjetek
csak nagyon lassan tudtak haladni: egy hónapba telt, mire a hágó
mindkét oldala az irányításuk alá került. Az eredeti tervvel ellen-
tétben, hogy öt nap alatt elérik Eperjest, 50 napba került elérniük
Felsõvízközt (Svidnik), és csupán a hadmûveletek kezdete után
négy hónappal érték el a kitûzött célt! A hágó egyik völgysza-
kasza halálvölgy néven ismert, az itteni összecsapás a legvéresebb
ütközet Szlovákia történelmében. A duklai csata döntetlen ered-
ménnyel zárult: a szovjetek nem tudták áttörni a védelmet, a
tengelyhatalmak pedig a csata után visszavonultak a területrõl. A
németek parancsnoka Gotthard Heinrici, a magyar csapatoké
László Dezsõ volt. A magyar tábornokot a kommunisták 1949-ben
kivégezték. Szakasits Árpád elutasította kegyelmi kérvényét. Bi-
zonyára a duklai helytállása is szerepet játszott végzetében. A
szovjetek marsallja Ivan Konyev volt, a szlovák felkelõk parancs-
noka Ludvik Svoboda. A német � magyar csapatok vesztesége kb.
70 ezer fõ, az ellenfélé a becslések szerint 80-120 ezer ember volt.
Más kutató szerint a két fél együttes vesztesége 138 ezer halott és
eltûnt. Döbbenetes adatok ezek, ám a ma átutazó embere errefe-
lé járva már csak leginkább a szép hegyvidéki tájban gyönyörkö-
dik. 1849-ben a szabadságharc eltiprására itt lépte át a határt az
egyik muszka sereg is, és az 1. világháborúban is itt törtek be Sá-
ros vármegyébe. A kirándulási útvonalba esett Sanok. 41 ezer la-
kosa van, a San folyóról kapta nevét. Vára gótikus eredetû, de re-
neszánsz küllemû. Az Árpád-házi királyok idején ez a táj a magyar
érdekszférához tartozott (Halics � Ladoméria a magyar királyok
címében is benne volt), emiatt többször kellett errefelé hadakoz-
nia uralkodóinknak. Például II. Géza király vonult egyszer be a
városba. Várában található egy fantasztikus ikongyûjtemény. Er-
refelé ugyanis görög rítusú lemkók, bojkók (õk a ruszinok két ága)
is éltek, s feltételezem, az 1951 környéki határrendezéssel járó la-
kosságcsere szüntette meg a táj vegyes nemzetiségû jellegét. Átha-
ladtunk Lesko nevû kis galíciai városkán is. 25 km-re nyugat felé
van testvértelepülésünktõl. Hangulatos fõterén a lengyel szabad-
sághõs, Tadeusz Kosciuszko emlékoszlopa áll. Õ a lengyelek egyik
legnagyobb hõse. Az 1790-es évek oroszok elleni felkeléseinek ve-
zére volt. Ausztrália legmagasabb hegycsúcsa is róla van elnevez-
ve. Lesko gótikus eredetû templomában érdekes látnivalók a kör-
nyékbeli nemesek címerei. Nekem egy fogadalmi Mária-kép tûnt
fel. Olaszországban a lengyel légió egyik katonája részt vett 1944-
ben a Monte Cassino-i ütközetben, hálából megmeneküléséért
adományozta a kegyképet a templomnak. A lengyel légió sok ka-
tonája Zamárdiban végezte a gimnáziumot, majd az afrikai front-
ra ment, s onnét kerültek Itália földjére. Ki tudja, tán a kegykép
készíttetõje is élt Zamárdiban? A városkának elsõ világháborús
katonatemetõje is van. Benne 600 monarchiabéli katona, köztük
magyarok nyugszanak. Említést érdemel még a barokk-kori, erõd-
szerû zsinagóga. Itt, mint egész Galíciában, nagyszámú zsidó kö-
zösség élt egykor.

Ustrzyki Dolne: meglepõ, de 1951-ig hét éven át a szovjetek fenn-
hatósága alatt éltek a völgy lakói. A város történelmérõl már írtak
e lap hasábjain, én csak pár érdekességet hadd említsek meg! A
városból a 20. század elsõ felében akár Budapestig el lehetett
utazni, ugyanis a Monarchia idején a Przemysl � U. Dolne �
Mezõlaborc � Homonna  - Sátoraljaújhely � Budapest vonal ter-
mészetes közlekedési ér volt. Ma már sajnos csak a sínek vannak
meg. A város U. Gorne felé esõ völgyébe fordulva található a
Beszkidi Madonna-kegyhely. Aki még nem látta, érdemes felke-
resnie a templomot, amely a Beszkidek népének egyik fõ búcsújá-
ró helye. Kertjében II. János Pál egész alakos szobra is látható.

Megtapasztalva lengyel barátaink szeretetét, mi is egyet-
érthetünk Németh Zsolt államtitkár szavaival, aki egyszer azt
mondta, hogy �nem hiába szokták allegorikusan úgy megjeleníteni a
lengyel és a magyar nép kapcsolatát, mint két örök életû tölgyfát,
amelynek bár törzse különálló, de gyökerei teljesen összenõttek. A
lengyel-magyar barátság alapja, hogy a két ország értékei és érdekei
azonosak.� Ennek fényében és az út tapasztalatai alapján magam
a következõkben látnám a két testvértelepülés kapcsolatának jö-
võjét:

- Diákok: a zamárdiak számára sítáborozás, a lengyel gyer-
mekeknek nyári balatonozás; iskolai kulturális rendezvé-
nyeken bemutató tartása;

- A két utazási iroda szoros együttmûködése a szállás- és
programajánlások terén;

- Turizmus: az ebbõl élõ vállalkozók kölcsönös eszmecseréi;
- Vadászat: a helyi vadásztársaságok vendégvadásztatásai;
- Természetvédelem: a helyi flóra- vagy faunakutatók (példá-

ul madarászok) kutatóútjai;
- Gasztronómia: a két hely jellegzetességeinek bemutatása

egymás rendezvényein, kölcsönös tanítással is egybekötve;
- Családok: egy-egy család összekötése kölcsönös vendéglá-

tással;
- Nyelv: a leggyakoribb élethelyzetekre vonatkozóan egy két-

nyelvû kifejezés-gyûjtemény összeállítása, tartalmazva a ki-
ejtést is;

- Történelem: az érdeklõdõ zamárdiak számára elsõ világhá-
borús emlékhelyek megismerése Délkelet-Lengyelország-
ban speciális túrák által; a lengyelek számára a balatoni
lengyel iskolák lehetnek fontosak;

- Zarándoklat: magyar csoport részvétele a Beszkidi Mária-
kegyhelyen magyar misével egybekötve;

- Kereskedelem: mindkét helyen a szezonokban a lehetséges
õstermelõi termékek árusítása;

- Mûvészet: egymás alkotótáboraiba a mûvészek meghívása,
cserekiállítások szervezés. Ha van/lesz galéria, akkor az al-
kotások árusítása mindkét helyen;

- Sport: egy-két évente közös sportvetélkedõ (a játék határok
nélkül mintájára);

- Önkormányzati szolgáltatások: egymás hivatali osztályai,
intézményei közti kölcsönös tapasztalatcsere a hasznosít-
ható jó megoldások megismerése végett;

A sor folytatható a több szem, többet lát � elv alapján. Persze, a
lehetõségeket a menedzselés kell, hogy kövesse!

Gál Péter képviselõ 

Zamárdiak Galíciában
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Szakáli Anna: Eljövetel

Teremtés ura, küldd el õt,
mindenség ura, hozd el õt,
jöjjön! Tanítson, 
hogyan vigyázzunk a szóra,
hogyan kell élnünk szeretve,
míg eljön az utolsó óra�

Mindenkit számon tartasz
te, az örök fény, a vigasz.
S mi számon tartunk-e téged?
vagy csak azt, hogy miénk lesz
az ígéret szent földje?

A megszületett üldözötté vált,
pedig voltak jelek. 
Kísérték népek s hódolták.
Azóta várunk:
csillaghomlokán aranyfény,
körötte glória�

Jöjj! Csendesítsd a tengert,
a lázadó lelkû embert,
taníts, hogyan kell
a bûnt elhagynia annak,
kinek lelke tiéd.

Csak veled, csak általad
léphetünk át a kapun,
ha karácsony éjszakán 
fény öleli át a sötétség urát,
ha a sárból gyúrt ember
legyõzi önmagát,
akkor lesz rend,
ha káoszt nem teremt
szabadságán.

Közeledik a nap.
A tenger háborgó hullámai
elnyugosznak.
A lázadó �. mikor?
Mikor lép az útra,
melyet megmutattál?
Mikor eszmél, 
hogyan kell 
a bûnt elhagynia
annak, kinek lelke: a tiéd. 

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE NEVÉBEN ÁLDOTT,

BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK
MINDEN ZAMÁRDI POLGÁRNAK
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. október 21-i ülésérõl

1. Fehér Zsolt és társai kérelme,
Zamárdi, Fõ utca 2506/9, 2507 és a
2508 hrsz-mal kapcsolatban

A képviselõ-testület Fehér Zsolt és társai
kérelmére kezdeményezi, hogy a Zamárdi,
Fõ utca 2506/9, 2507 és a 2508 hrsz alatti in-
gatlanoknak a Piller Dezsõ utca felõli, ha-
gyományos településképbe illeszkedõ be-
építhetõsége érdekében az építési övezeti
határ módosításával Lf-1 és Lf-2 építési öve-
zetbõl Lf-3 építési övezetbe kerüljenek. 
Az ezzel kapcsolatos szakmai tennivalók el-
végzésével, a módosítás elõkészítésével a te-
lepülési fõépítészt bízza meg. 
Ripszán János fõépítész úr elmondta, hogy
ügy már régóta húzódik, mivel a 2506/9 hrsz-
ú ingatlan a Magyar ház utca felõl egy há-
romsarkos terület. Javasolják az elõzetes
egyeztetések után, hogy a szabályozási terv-
ben a 2508 hrsz-ú ingatlan nyugati felénél
legyen az új tömb megosztási vonala, a 700
m2-es telek kialakítás így megoldható és le-
hetséges. A három érintett telek LF3 beso-
rolású lenne, és a 2506/9 hrsz-ú telek elõ-
kertje 0 m a Magyar ház utca felõl.

2. Szabadság tér környezetrendezési terv
ajánlatok 

Ripszám János fõépítész úr elmondta, hogy
a  képviselõ-testület szeptember 23-án dön-
tött arról, hogy a vasúti átjáró miatti tér ren-
dezésére vonatkozóan árajánlatokat kérjen
be a hivatal térrendezéssel foglalkozó cé-
gektõl. Ez megtörtént, 3 árajánlat érkezett
be, melybõl a legalacsonyabb összegû aján-
lat a Pór és Társa Építész Bt-tõl érkezett,
bruttó 1.041.400,- Ft összegben.
Elõzetesen annyit tud elmondani, hogy a
parkoló területét külön kell kezelni, de a
többi valószínûleg nem lesz engedélyköte-
les, a többi rész viszont igen.
A kt. a Szabadság tér környezet rendezési
tervek elkészítésére beérkezett árajánlatok
közül a Pór és Társa Építész Bt
(Balatonboglár) ajánlatát fogadja el, bruttó
1.041.400,- Ft, forint összegben.

3. I�Love Balaton 2x rendezvény megszer-
vezése 2014-ben ( Balaton-átúszás)

A kt.  az I�Love Balaton 2x rendezvény meg-
szervezésével kapcsolatban az alábbi hatá-
rozatot hozza:
A képviselõ-testület a rendezvény idõpont-
jának 2014. június 14-15-ét jelöli meg, tarta-
lék idõpontoknak pedig a 2014. június 28-
29, illetve július 26-27.
Az építési munkálatokat a rendezvény idõ-
pontja elõtt 1-1.5 nappal, a bontás utána 1
nappal le kell bonyolítani.
A rendezvény lebonyolítására a képviselõ-
testület a 2013. évi területet (óriáscsúszda
mellett) biztosítja 2014-ben is. A terület
igénybevételéért a kaució a tavalyihoz ha-
sonlóan 500.000,- Ft. A szerzõdés-tervezet
kidolgozásában a 2013. évi megállapodást
kell alapul venni.

4. II. számú háziorvosi körzet megürese-
dett orvosi állásának pályáztatása  

Csákovics Gyula polgármester elmondta: A
zamárdi két háziorvosi körzet tulajdonkép-
pen másfél körzet. Azt kell eldöntenie a tes-
tületnek, hogy továbbra is két körzet mû-
ködjön-e a településen. A döntésnél min-
denképpen azt tartják szem elõtt, hogy a be-
tegek ellátása ne sérüljön.
A helyettesítõ doktornõ nem tudta megvá-
sárolni a praxist, de ez nem az Önkormány-
zaton múlt, mert minden segítséget megad-
tak volna. Idõközben a doktornõ családi ál-
lapotában is változás állt be, így a megvásár-
lás a részérõl már nincs tervben. Az elmúlt
években a II. körzetbõl nagyon sok kártyát
elvittek. Egy 15 éves problémát tudnak most
rendezni. Cseh Iván Patrik doktor úrral tár-
gyalt, az önkormányzat vállalná az asszisz-
tencia alkalmazását, valamint az üdülõor-
vosi ellátást is meg lehetne helyben oldani.
Doktor úr gondolkodik a két körzet mûköd-
tetésérõl, addig is javasolja a közalkalmazot-
ti státusz meghirdetését. Amennyiben meg-
felelõ személy nem jelentkezik, nem kötele-
zõ betölteni az állást.
A képviselõ-testület megtárgyalta a II. szá-
mú háziorvosi körzet mûködtetésére vonat-
kozó elõterjesztést, és a háziorvosi állásra
közalkalmazotti státusz meghirdetését 2013.
évben nem rendeli el, a kérdés eldöntésére
jövõ év elején kíván visszatérni.

5. Újszülöttek támogatásáról szóló rende-
let megalkotása

Zamárdi Város Önkormányzata egyhangú,
6 igen szavazattal megalkotta 23/2013.
(X.22.) számú rendeletét az újszülöttek és
csecsemõk támogatásáról.
A rendeletet megtalálják a www.zamardi.hu
honlapon, részletes felvilágosítás a hivatal
ügyintézõjétõl. Néhány fontos tudnivaló a
rendeletbõl:

Az újszülöttek és csecsemõk tá-
mogatásának formája egyszeri, és
vissza nem térítendõ pénzbeni tá-
mogatás. A támogatás összege  a
születéskor állandó lakhellyel ren-
delkezõ és életvitelszerûen itt lakó
szülõ esetében: 60.000,- Ft/ gye-
rek.
A születést követõ féléven belül

történõ állandó lakcím és életvi-
telszerû itt lakás esetén  30.000,-
Ft  gyermekenként.

A támogatásra  a gyermekkel azonos beje-
lentett lakóhellyel rendelkezõ, szülõ, szülõi
felügyeleti jogot gyakorló szülõ, törvényes
képviselõ vagy gyám (a továbbiakban együtt:
szülõ) jogosult.

A támogatás iránti kérelmet a
melléklet szerinti nyomtatványon,
legkésõbb a gyermek születését
követõ 180 napos, jogvesztõ határ-
idõn belül lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatalban. A kérelem
benyújtásakor be kell mutatni a

gyermek eredeti születési anya-
könyvi kivonatát, a lakcímkártyá-
ját, és ha a kérelmezõ a gyermek-
nek nem vér szerinti szülõje, a szü-
lõi felügyeleti jog vagy a gyámság
gyakorlását igazoló eredeti okira-
tot. 

6. Felsõfokú tanulmányok támogatásáról
szóló rendelet megalkotása

Zamárdi Város Önkormányzata egyhangú,
6 igen szavazattal megalkotta 24/2013.
(X.22.) számú rendeletét a felsõfokú tanul-
mányok támogatásáról.
A rendeletet megtalálják a  honlapon, rész-
letes felvilágosítást a hivatal szociális ügyin-
tézõje nyújt.
Néhány fontos tudnivaló a rendeletbõl:
A támogatásra jogosult : 
a) aki Zamárdi közigazgatási területén ál-
landó lakóhellyel rendelkezik, és életvitel-
szerûen itt él, 
b) államilag elismert magyar felsõoktatási
intézmény (fõiskola, egyetem) teljes idejû
alapképzésében, mesterképzésben nappali
tagozaton folyamatosan tanul,
c) jelenlegi, vagy korábbi tanulmányai során
a tanulmányi eredményének számtani átlaga
legalább 3.01-es átlagot mutat
d)  támogatás csak az elsõ felsõfokú oklevél
megszerzésére vonatkozó képzés idejére ad-
ható
e.) a támogatás az Szt. 26.§-a alapján szoci-
ális rászorultság alapján igényelhetõ, és ak-
kor nyújtható, ha a családban az egy fõre ju-
tó havi jövedelem a mindenkori minimálbér
5 -szöröse alatt van.  A fenti összeg számítá-
sánál a közös háztartásban élõ hozzátarto-
zókat kell hozzátartozónak tekinteni.
A támogatás egy teljes tanévre, azaz tíz hó-
napra szól. Az adott tanévre elnyert támoga-
tás csak adott tanévben folyósítható.  A tá-
mogatás vissza nem térítendõ támogatás,
melyet a Polgármester nyújt.
Ha a pályázó hallgatói jogviszonya a felsõ-

oktatásról szóló törvényben leírtak alapján
szünetel vagy megszûnik, a támogatás folyó-
sítása megszûnik. Nem támogatható azon
félév, amikor a hallgató státusza passzív.
Az elsõ évfolyamot kezdõ hallgató az elsõ

eredményes, és legalább a 3.01-es átlagot el-
ért félév után, utólag jogosult a támogatás
iránti kérelmét benyújtani, majd kézhez
venni.
A támogatás idõtartama: a felsõfokú intéz-

mény által megadott szakon a szakra vonat-
kozó- tanulmányi tájékoztatóban meghatá-
rozott alapképzési, mesterképzési idõ végé-
ig, de maximum a megadott képzési idõ +
egy félévig tarthat. A támogatás összege: a
mindenkori öregségi nyugdíj összege/félév
vissza nem térítendõ támogatás.
A jogosulatlanul igénybe vevõ a támogatást

összegét köteles visszafizetni, amennyiben
ennek nem tesz eleget, úgy végérvényesen
kizárja magát a további támogatások sorá-
ból.
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7. A védõnõi szolgálat finanszírozás
emelése, a védõnõi díjazás biztosítása

A kt. megtárgyalta a védõnõi szolgálat fi-
nanszírozás emelésérõl, és a védõnõi díjazás
biztosításáról szóló elõterjesztést, és azt el-
fogadja, illetve tudomásul veszi.
Az Önkormányzat a védõnõk részére 2012.
november 1-tõl 2013. június 30-ig biztosítja
a megemelt finanszírozási összeget.

8. Idõsek köszöntése
A  képviselõ-testület az idõsek köszöntését
2013. december 13-án, 14 órai kezdettel
rendezi meg a Közösségi Házban.
Az ajándékutalványok összegére 3.000,-
Ft/fõ összeget biztosít az Önkormányzat
2014. évben.

9. Richter Flórián közterület-használattal
kapcsolatos kérelme
A kt. megtárgyalta a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság javaslatát, és azzal egyet-
értve Richter Flórián kérelmét nem támo-
gatja.
A képviselõ-testület Richter Flórián által
mûködtetett vállalkozás helyszínéül tovább-
ra is a Szent István utca déli oldalán lévõ ön-
kormányzati területet tudja biztosítani.
( a vállalkozó a Balaton-parton kért terüle-
tet).

10. Villány-Zamárdi óriásplakát elhelyezé-
se

A képviselõ-testület a villányi 2 oldalas óri-
ásplakát elhelyezésére a Honvéd utca, Vasút
utca sarkán lévõ park zöldterületet jelöli ki.
A képviselõ-testület a plakátok kivitelezésé-
re pályázatot ír ki, továbbá látványtervi ja-
vaslatokat kér a zamárdi plakátra vonatko-
zóan. A plakátok mérete 2x3 méter legyen.
A pályázat beadási határideje 2013. decem-
ber 15. A képviselõ-testület felkéri
Csákovics Gyula polgármestert, hogy a Vil-
lányi Önkormányzattal a kapcsolatot vegye
fel.

11. Balatonszéplak-alsói vasútállomás

gyalogjárda kiépítési munkáira kivite-
lezõ kiválasztása

A kt. a balatonszéplak-alsói vasútállomás
gyalogjárda kiépítési munkáival az I. sz.
Mélyépítõ Kft-t bízza meg, mint a legalacso-
nyabb ajánlatot adó céget, az ajánlatban
szereplõ feltételekkel.

12. Káposztáskerti utcai csapadékvíz-elve-
zetési terv elkészítésére megbízás

A kt. Káposztáskerti utca csapadékvíz-elve-
zetési terveinek elkészítésével megbízza
Bárkányi Gábort, mint a legalacsonyabb
ajánlatot adó vállalkozót, az ajánlatban sze-
replõ feltételekkel.

13. Ponty utca, Keszeg-köz útfelújítási
munkái

A kt. a Ponty utca, Keszeg-köz útfelújítási
munkáit jelenleg nem tudja vállalni, mivel a
bekerülési költség cca. 73 millió forint, ame-
lyet az Önkormányzat saját erõbõl, pályáza-
ti forrás nélkül a 2014. évi költségvetésében
sem tudja biztosítani.

14. Nagyváradi utca Bácskai-Kecskeméti
utca közötti szakaszának burkolat fel-
újítási munkái

A kt. a Nagyváradi utca Bácskai utca-Kecs-
keméti utca közötti szakaszának burkolat
felújítási munkáinak  elkészítésével megbíz-
za az Útéppark Kft-t, mint a legalacsonyabb
ajánlatot adó céget, az ajánlatban szereplõ
feltételekkel.
A képviselõ-testület megbízza Csákovics
Gyula polgármestert, hogy a Petõfi utca ele-
jét, és a volt GAMESZ épület elõtt lévõ út-
burkolat javíttatását is végeztesse el, továb-
bá a kopórétegre 3 évet vállaljon minden
vállalkozó az utak vonatkozásában.

15. Zamárdi építési engedélyezési tervek
elkészítésére megbízás

A kt. megbízza a Geo-Planer Kft-t, hogy az
építési engedélyezési terveket (Nyírfa utca,
Fûzfa utca, Nyárfa utca egy szakasza, Sza-
badság tér parkoló és járdaépítés, Szent Ist-

ván utca járda) készítse el a beadott áraján-
latok alapján. A költségek fedezete a 2013.
évi Strand fesztivál bérleti díja.
A Szent István utca járda tervezésével kap-
csolatban a Beruházási és Városüzemelteté-
si Osztály folytasson még további egyezteté-
seket a tervek szükségességérõl.

16. PDA rendszer bérlete
A kt. a közterület-felügyelet által használt
PDA rendszer bérleti szerzõdésének 2014.
június 1-ig történõ meghosszabbítását nem
támogatja. Az adatok kiértékelése után
dönt a képviselõ-testület a jövõ évi bérleti
igényrõl.

17. Közösségi Ház falára emléktábla elhe-
lyezése

A kt. felhatalmazza Csákovics Gyula polgár-
mestert, hogy felkérje Friesz Kázmért, Kiss
Jenõt, és Galó Györgyöt az �56-os személyek
névsorának összeállítására, továbbá a Kö-
zösségi Ház falára az emléktáblát készíttes-
se el.

18. Magyar házi emlékhely kialakítása 
A képviselõ-testület támogatja a Gál Péter
képviselõ által kezdeményezett Magyar házi
emlékhely kialakítását.

19. Fõ utcán tájékoztató táblák elhelyezé-
se

A kt. egyetért Gál Péter képviselõ javaslatá-
val, és Fõ utcára négy ponton tájékoztató
tábla elhelyezését határozza el a házszámo-
zásokra vonatkozóan.

20 Tájház felújítási munkái
A kt. a jövõ évi költségvetésbe a tájház fel-
újítási munkáira 2 M Ft-ot biztosít.

Matyikó  Zsuzsa

Zamárdi város képviselõ-testülete november 8 �án hivatalos láto-
gatást tett a villányi testvértelepülésen. A képviselõk közös
testületi ülést tartottak, melynek során megegyeztek a két város
jövõbeni együttmûködésének fõbb kérdéseirõl.

Döntés született arról, hogy mindkét város lehetõséget biztosít a
másik település részére egy közterületen elhelyezendõ óriás-
plakát kihelyezésére. A városvezetõk megegyeztek arra
vonatkozóan, hogy a továbbiakban is együttmûködnek az idén
elsõ alkalommal megrendezett és nagy sikert aratott Rosé fesz-
tivál folytatásával kapcsolatban. 
A jövõ évtõl kezdõdõen mindkét település civil szervezetei és
egyesületei, kulturális csoportjai lehetõséget és alkalmat kapnak
arra, hogy kulturális tevékenységüket bemutathassák egymásnak.
Ez azt jelenti, hogy Zamárdiban megrendezésre kerül egy villányi
nap, Villányban pedig egy zamárdi nap keretén belül mutathatják
meg tehetségüket a zamárdiak. 

Csákovics Gyula polgármester
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FORGALMI REND VÁLTOZÁSA

TÁJÉKOZTATÁSHIRDETMÉNY

Tájékoztatom a T. lakosságot, hogy Zamárdiban 2013. október
29-tõl � a korábbi pályázatnak és kiviteli terveknek megfelelõ-
en- új forgalmi rend van érvényben: 

Zamárdi, Rákóczi F. utca É- i irányba (Balaton felé)
Zamárdi, Kossuth L. utca D-i irányba (Vasút felé)

Zamárdi, Aradi köz Ny-ról K-i irányba
(Z., Rákóczi utcától a Kossuth L. utca felé) lett

EGYIRÁNYÚSÍTVA

Kérek mindenkit, hogy ne megszokásból, hanem a kihelyezett
táblákat figyelve, a KRESZ-t betartva közlekedjenek. 

Zamárdi, 2013. október 29. 

dr. Dudás Anita sk.
jegyzõ 

Zamárdi Város Önkormányzata a 333/2012. (X.1.) KT határo-
zattal döntött a város Szabályozási Tervének és Építési Szabály-
zatának módosításáról. 
A módosítás 14 elembõl áll, melyek közül az 1, 4, 7 és 10 számú
elemek módosítása lezajlott, jóváhagyásra került és hatályba lé-
pett. A folyamatban lévõ módosítás elemei a következõk:

2.
A Laki Bennó utca keleti részének nyomvonala ügyében az érin-
tettekkel lakossági egyeztetõ tárgyalást tartottak, ahol többségi
szavazással az a döntés született, hogy az utca keleti részét nem
szükséges kialakítani. A tervezett út a 2462 hrsz-tõl keletre meg-
szûnik.
4. tervlap, 4.4 tervlap
3.
Az Endrédi út mellett fekvõ, jelenleg a tervben K múzeum, em-
lékpark övezeti besorolással szereplõ 050/3, 050/4, 050/45-48
hrsz. alatti terület Gk gazdasági övezetbe történõ átsorolása.
4. és 5. tervlap, valamint 4.4 tervlap
5.
A Kõhegyen szükséges-e az utak szélesítése. Hacsak valamilyen
egyéb jogszabály erre nem kötelez, nem szükséges a meglévõ
utakat az amúgy is kicsi kialakult telkek rovására szélesíteni.
A 4662 és 4671/1 hrsz-ú telkeket érintõ tervezett összekötõ útra
nincs szükség, kérjük azt megszüntetni. Ugyancsak kérdés, hogy
a Római út északi oldalán szükséges-e az út szélesítése?
4., 8, tervlap, 4.3, 4.4, 8.1 és 8.2 tervlap
6.
A Kõhegytõl északra, a Római úton fekvõ, 079/4-079/8 hrsz-ú,
jelenleg Má övezeti besorolású területnek a vele szomszédos Kõ-
heggyel azonos Mk-1 övezetbe történõ átsorolása, akár telekosz-
tási korlátozással.
4. tervlap, 4.3 tervlap
8.
Az Építési Szabályzat 3.§ (4) bekezdését kiegészítése a telken belül
biztosítandó parkolóhelyek, illetve zöldterületi fedettség vonat-
kozásában az alábbiakkal: sem a beton gyephézagos parkoló,
sem a mûanyag gyeprácsos parkoló nem vehetõ figyelembe a
zöldfelület számításnál. 
9.
Az Építési Szabályzat 32.§ kiegészítése a településkép védelme
érdekében a rosszul értelmezett �mediterrán� pagodák további
terjedésének megakadályozására. Tárgytalanná vált a megtár-
gyalása, a probléma a településképi eljárás során kezelhetõ.
11.
A Kocsi Csárda melletti ingatlan (013/9 hrsz) tulajdonosának ké-
relmére kereskedelmi tevékenység folytatása lehetõségének sza-
bályozási terv módosításával való megteremtése, de egységes
épületként, szigorú városképi megkötésekkel. Az 5. és 5/1 tervlap
12.
A Siófoki út déli oldalán, a Kocsi Csárdától a Tóközi lejáróig
tartó területen lévõ ingatlanok jelenlegi besorolásának egyszerû-
sítése érdekében a terület teljes egészében a Vt-4 jelû övezetbe
kerüljön. Az 5. és 5/1, 5/2, valamint a 2. és 2/3 ,2/4 tervlapok
13.
Meg kell vizsgálni, hogy a Kõhegyi területre vonatkozóan meg-
adott Mk-1 jelû övezetben a jelenlegi besorolás megtartása mel-
lett a borturizmus fejlesztését szolgáló borkimérés, õstermelõi
árusítás végezhetõ-e. A 4. és 4/3, 4/4, valamint a 8. és 8/1 ,8/2 terv-
lapok
14.
A Káposztáskert utca jelenlegi Lke-4 jelû besorolását Lke-6 jelû
besorolásba kívánják soroltatni. A 4. és 4/1, 4/2, 4/3 tervlap

A dokumentumok megtekinthetõk és véleményezhetõk a Polgár-
mesteri Hivatal 2. számú irodájában, ügyfélfogadási idõben 2013.
december 26-ig.

Zamárdi, 2013. november 26.

Ripszám János fõépítész

Zamárdi város önkormányzat polgármesteri hivatalában
felsõbb jogszabály alapján 2013. december  hónapban az
alábbi munkarend van érvényben: 

2013. december 7. szombat munkanap, 
keddi munkarendben kerül ledolgozásra,

december 24. kedd helyett;

2013. december 21. szombat munkanap,
pénteki munkarendben kerül ledolgozásra,

december 27. péntek helyett.

Kérem a fentiek tudomásul vételét! 

dr. Dudás Anita sk.
jegyzõ 

Zamárdi város önkormányzat polgármesteri
hivatalának minden dolgozója 

kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben,
egészségben gazdag boldog új évet kíván  

minden kedves lakosnak és olvasónak. 
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MEGHÍVÓ

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

2. Kemény ágyban, hideg jászolban sír, jaj Istenünk, /
Kiskorában, elsõ órában már szenved értünk, / Mezítelen
testecskéje hóval betelik, / Hideg széltül fejecskéje, jaj
mint sértetik.

3. Jaj, mint fázik, orcája ázik sûrû csöppökkel, / Szemeinek,
két drágagyöngynek hév könnyeivel, / Mennyi csöppök,
annyi gyöngyök értünk hullanak, / Ezek a mennybéli vizek
lelkünkre hullnak.

Zamárdi Város Önkormányzata ez évben is köszönti és megvendégeli 65. életévüket betöltött polgárait. Ezúton szere-
tettel meghívjuk a Közösségi Házban (Honvéd utca 6.) tartandó, ajándékozással egybekötött mûsoros délutánra,

amelynek idõpontja:

2013. december 13. (péntek) 1400 óra.

Zamárdi Város Önkormányzata nevében:
Csákovics Gyula sk. polgármester

Az ajándékutalványok az ünnepségen átvehetõk, illetve akadályoztatás esetén a Humán Bizottság tagjai eljuttatják az
érdekelteknek. Ajándékutalványra csak az életvitelszerûen itt élõ polgárok jogosultak!

Érdeklõdni lehet: Kiss Jenõné önkormányzati képviselõnél a 348-533, és a 06-30-217-6905-ös telefonon lehet.

December
alkalmi programok (lapzártáig):

vásár: 4-e (Szilvi), 16-a,
termékbemutató: 6-a

4-e, 12-e és jan. 9-e, 17:00: Lovretics Gertrúda családsegítõ 
foglalkozásai

8-a, 15:00: a Berkenye Kör adventi kézmûves foglalkozása

13-a, 14:00: a zamárdi nyugdíjasok adventi mûsoros
köszöntése

19-e, 17:00: Adventi ajándék- és díszkészítõ játszóház
családok részére. Vezeti: Gubányi Kata

21-e, 22-e, 23-a: a Betlehemezõ Társulat fellépései a 
környéken, Szlovéniában, 23-án Zamárdiban.

31-e: városi szilveszteri vigasság

rendszeres programok:

jóga: keddenként, 16:30.
Nabe-torna: szerdánként, 16:00
Kóruspróba: keddenként 18:00 vagy szerdánként
Rajzszakkör: szombatonként 9:00.
Színjátszó kör: szombatonként, 14:00
Polgári Asztaltársaság: kéthetente szerdánként 18:00
Néptánckör: kéthetente vasárnaponként, 16:00
NABE-rendezvény: minden hónap elsõ hétfõjén

A Szent Márton-napi vigasság rendje-módja szerint hangulatosan
megtartatott! Készültek lámpások, amiket a gyermekek a Szent
Márton-énekkel haladó felvonuláson vittek magukkal. A menet a
tájházból indulva haladt a Fõ utcán, megkerülve a templomot, le
a Közösségi Házig. Ott felelevenítettük Szent Márton püspök le-
gendás énekét, a napjához fûzõdõ népszokásokat, összegyûjtöttük
a hajléktalanoknak szánt télizokni-felajánlásokat, és mindezek
után következett a várva várt libacsont-vizsgálat! A három csont
alapján 2:1 arányban gyozött a havas tél! (Az egy darab, száraz te-
let jelzõ libacsontot a gamesznak ajánljuk szeretettel!) Nagyon fi-
nom volt a sült libahús, minden résztvevõnek bõségesen jutott be-
lõle! A felnõttek új bort is kóstoltak! Aztán következett a gyerme-
kek számára a játék, és ripsz-ropsz benne voltunk máris a vasár-
nap estében, ki-ki sietett haza, hisz másnap kezdõdött az �isi� és a
munka. Nagyon szépen köszönöm a konyhai asszonyoknak a liba-
sütést, volt szalvétánk, mégis mindenki megnyalta a libahús után
mind a tíz ujját!

Az intézmény munkatársai a Betlehemezõ Társulat
játékából kiragadott idézettel kívánnak a lap minden
olvasójának áldott karácsonyt és szeretetben lezajló új esz-
tendõt! A Társulat fellépéseinek pontos idõpontját plaká-
ton, emailben, szórólapon fogjuk közölni!

I. PÁSZTOR:
Serkentsd fel a Jézust, Szent Fiadat nékünk,
Mert szent angyalidtól hozzája küldettünk, 
Hogy megváltónk lenne nem is kételkedünk.

MÁRIA:
Serkenj fel szülöttem, pásztorok eljöttek,
Kik szent angyalidtól tehozzád küldettek,
Hogy megváltójuk légy, nem is kételkednek.

(A pásztorok a betlehem elé letérdelnek.)

I. PÁSZTOR:
Üdvözlégy kis Jézus, ki a bûnösökért
Legyöttél mennyekbõl világ váltságáért.
Légy nekünk e földön pásztorunk, vezérünk,
Végre, hótunk után add meg üdvösségünk!

Gál Péter
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ISKOLAI HÍREK

November elején 
a 8. osztályosok középiskolai nyílt napokon vettek részt, 
hisz lassan el kell dönteniük, hol folytatják tanul
mányaikat.
Ekkor zajlott B.földváron a Bolyai matematika csapat-
verseny. 
Hetedikes matekosaink parádésan szerepeltek: a 
megyében õk lettek a legjobbak. A GÁL PÉTER, 
HORVÁTH BALÁZS, RETKI BOTOND, KABÁLY 
TAMÁS alkotta csapat nagyszerûen versenyezett, 23-án, 
Budapesten az országos döntõn méretik meg magukat. 

6-án 
az alsósok, 7-én az 5. osztályosok Siófokon színházi 
elõadást tekintettek meg. 

8-án
B.földváron rendezték a Bolyai területi anyanyelvi 
versenyt. Ezen a megmérettetésen is 4 fõs csapatok 
vehettek részt, és a mieink kiemelkedõen szerepeltek. A 
Tolna, Baranya, Somogy megyei értékelés Pécsen zajlott.
A 6. osztályos lányok remekeltek, a CSEHI GRÉTA, 
CSONKA REGINA, WALTER DOMINIKA, BOTI 
ESZTER alkotta csapat nem talált legyõzõre, csakúgy, 
mint a 7. osztályosok csapata: GRUBER DÓRA, VARGA 
KATA, HORVÁTH BALÁZS, GÁL PÉTER. 
Ez a két csapatunk bejutott a decemberi országos dön-
tõre.
A 6-os vegyes csapat- Kabály Anna, Valla Szonja, Retki 
Botond, Nagy Balázs- az 5. helyet szerezte meg.
Fiúk, lányok, ügyesek voltatok! Büszkék vagyunk mateko-
sainkra, nyelvészeinkre! Gratulálunk mindenkinek!

14-én
az 5. osztályosokat vizsgálta meg a fogorvos bácsi és a vé-
dõnéni. 

19-én
Tabon zajlott úszásban a körzeti diákolimpiai döntõ. 
Tanítványaink itt is kitettek magukért. Kabály Tamás, 
Kabály Anna /7.o./, Szabadkai Réka /5.o./ 2-2 aranyérmet,
Balogh Hanna/3.o./ egy ezüstérmet szerzett.

H.J

Iskolabál 2013. november 16.

Az idei iskolabál remekül sikerült. A rekord bevételt
többek között az aukcióra felajánlott értékes ajándékoknak, a
sok tombolatárgynak, a jelenlévõk és a támogatójeggyel  adako-
zók kedvének köszönhetjük. A vidám, fergeteges hangulatról az
Alfa-Kék Tó zenekar gondoskodott, hajnalig. Az �osztályok ver-
senyét� - melynek lényege, hogy minél több szülõ részt vegyen a
bálon - az idén a 4. osztály nyerte, és ezzel a bevétel 10%-a is
õket illeti. Ezúttal gratulálunk Nekik, és reméljük, hogy a jövõ-
ben mások is kedvet kapnak egy kis mulatozásra a jó cél érdeké-
ben.

�Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el
valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.�

/Böjte Csaba/

Ezzel a gondolattal szeretnénk megköszönni mind-
azoknak, akik valamilyen formában segítségünkre voltak az isko-
labál elõkészületeiben és lebonyolításában, bármilyen feladatot
vállaltak önzetlenül. / adminisztráció, gyûjtés, díszítés, pakolás,
takarítás, szereplés, sütés� /
Köszönjük a tombolára és az aukcióra küldött felajánlásokat, a
támogatójegyek vásárlását. Külön szeretnénk megköszönni
azoknak, akik jelenlétükkel is megtisztelték a rendezvényünket.

Támogatóink listája:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztály
Ambrusné Dózsa Mária
Arnoldné Lászik Viktória és családja
Átrium Papírbolt Siófok
Bachus Chris és családja
Balatoni Hajózási Zrt.
Balogh Ferencné
Balogh Róbert
Baloghné Tóth Tímea
Benkõ Margit
Bertalan Andrea
Bertalan Péter
Bognár Tamás 
Bokorné Somogyi Adrienn és családja
Boksánné Zugor Mónika
Bóna Hédi
Borsodi Ákos és családja
Borsos Krisztián

Boti József és családja
Bölcsik Zoltán
Cuppó Fagyizó
Csákovics Gyula
Csehiné Kertész Zita
Csikósné Vonnák Zsuzsi és családja
Csonka András
Dima Ádám
Dr. Halmos Gábor

Dr. Ledermayer Ferenc
Eidenpencz Zsolt és családja
Erdei Csenge
Erdélyi Krisztina
Fajván Tiborné
Fenyvessy Mária
Ferenczi Miklós
Friesz Enikõ
Frieszné Farkas Szilvia és családja
Frontline Kávézó
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Gabula Ivett és családja
Gál Péter és családja
Galó Tibor
Galóné Kárpáti Ildikó
Gamauf Balázs és családja
Gamesz
Gireth Gábor és családja
Gruber Csaba
Gombos Károly
Gubányi Imréné
Gubányi Kata
Gyetvai Miklós
György Tamara
Hajdu Bence
Hajdu József
Hajdúné Gergõ Andrea
Herczeg Virágbolt
Hirchman Attila és családja
Hirsch Judit
Hodján Beatrix
Horváth Endre
Horváth Gyöngyi
Horváth Lajos
Horváth László Siófok
Hosszú Gyuláné
Iberpaker Gábor és családja
Kalandpark Zamárdi

Kamondi Ildikó
Király Attila
Kivágó István és családja
Klatsmányi Orsi
Kopeczky Panna
Kovács Ferenc és családja
Kömpf Raymond és családja
Lichtenberger Anikó
Lukács László
Lugas Étterem Zamárdi
Marcipán Cukrászda Siófok
Marity család
Mészáros Ágnes
Molnár Attila
Molnár Katalin
Nagy Dániel
Nagy János
Nagy Sándor
Nagy Sándor
Nagy Tünde
Nagyné Márkus Adél
Németh Gyöngyi
Nyeste Gábor
Nyeste Szilvia
Papp Ferenc
Pach Gábor
Petrusné Friesz Marianna

Péter Imre és családja
Pintér Noémi
Pizza Pazza
Podráczky János és családja
Pócsi Róza
Póka Barbara
Polgármesteri Hivatal Zamárdi
Polgárõrség Zamárdi
Puller Gertrúd
Raab Karcher Siófok
Retki Zoltán és családja
Rozsnyai Mónika
Schwarcz Béla és családja
Schwarcz Béláné
Simon Alice
Siófoki Gyümölcstermesztési Zrt.
Siposné Jávorka Beáta
Soós Gábor és családja
Szabadkai Réka, Eszter
Szabados Tiborné
Szabó Gábor és Germán Orsi
Szabó Imréné
Szabó Kertek Kft. Zamárdi
Szabó Kertépítõ Kft.
Szabó László
Szabó Sándor és családja
Szabóné Apró Judit

Szabóné Halász Éva
Szekeres Zoltán
Széles János és családja
Szent Kristóf Pincészet
Szentkuti-Kiss Gábor és családja
Szilasi Imre
Szolga Lili 
Szöllõsi Imre
Szûcs Gáborné
Takarékszövetkezet Zamárdi
Tarr Péter és családja
Tomó Tamás és családja
Tóthné Pápai Gyöngyvér
Tourinform Iroda Zamárdi
Újvári László és családja
Urbán Miklós
Varga Alexandra
Varga Dóra
Vass Lajos és Pusztai Marianna
Veisz Viktória
Velence Fagyizó
Vidák Zsolt
Werner Edit
Zimek Manufaktúra

ÓVODAI HÍREK

Juhász Ferenc: A kertekre leszállt a dér

A kertekre leszállt a dér,
kékülten pereg a levél,
rozsdásra váltak a rétek,
üres a madárfészek.

Lassú, nehéz esõk jönnek,
és megcsapolják a földet,
s ha a hûs felhõk elfogynak,
a sárban barmok tocsognak.

Nézd, ez az õsz. De jön a tél.
Hulló tollától a föld fehér.
Hártyás a víz, ez már a jég.
Kék füst száll, csöndes a vidék.

Az õszi idõjárás sok megfigyelni és beszélgetni való témával szol-
gált a gyermekeknek. Láttuk, hogyan változik meg az óvoda utcá-
ja, udvara. A fák már nem csak zöldek , többféle színben pompáz-
nak, mielõtt végleg megválnak ruhájuktól. A földön összegyûlve
avarként zizegnek a talpunk alatt, s nagy kupacokba lehet össze-
söpörni a faleveleket. 

A szél simogató, de lehet erõszakos, kabát alá is besüvítõ. Meg-
tapasztaltuk, a reggeli ködben milyen keveset látunk a környeze-
tünkbõl, s ha esik, sajnos nem lehet az udvaron szaladgálni.
Egyre több és melegebb ruhát kell magunkra venni, ha nem aka-
runk megfázni. Persze, amikor a nap kisüt, még lecsalogatta ró-
lunk pár órára a kabátot, de ha egy felhõ eltakarta, fázósan búj-
tunk bele újra. Aki nem figyel erre, könnyen náthás lehet , meg-
fájdulhat a torka. Beszélgettünk ennek kapcsán a betegségekrõl, a
doktor bácsi munkájáról. Saját babáinkat mi is elvittük orvoshoz,
mint szüleink minket.
De a doktor bácsi nem csak akkor néz meg minket, amikor bete-

gek vagyunk, akkor is kíváncsi ránk, ha egészségesen óvodába já-
runk. Egyik délelõtt ellátogatott hozzánk, s megvizsgálta az oviso-

kat: mekkorát nõttek, hogy veszik a levegõt, milyen gyorsan dobog
a szívük, mekkorára tudják tátani a szájukat, hogy hajlik a dere-
kuk, van-e �liba�-talpuk. A védõ néni hallgatózó és kukucskáló já-
tékot is játszott mindegyikükkel. Az ügyeseket aranyos matricával
jutalmazták.
Márton napját idén is megtartottuk, ludas játékokat játszottunk,
libát barkácsoltunk, lúdtollat vágtunk. Ebédre libacombot ettünk
� a csontját megvizsgálva arra következtettünk, hogy a tél hosszú
és szürke lesz. Mesét és verset is kerestek az óvó nénik a libáról, s
kipróbáltuk a kukoricakobozást is.
Beszélgettünk a természet mellett a vadon élõ állatok téli készü-
lõdésérõl is, hova bújnak, mit csinálnak télen. Ha nem bújnak el,
hol találnak élelmet, ki gondoskodik róluk. Az udvarra mi is kitet-
tük a madáretetõt, s várjuk a madarakat finom csemegével.
A nagycsoportosok idén elõször novemberben mehettek színház-
ba, ahol a Holdkirály palotájába látogathattak el. 
Csodálatos fényképek is készültek a gyermekekrõl, igazi mûte-
remmé vált az egyik csoportszoba.
Hamarosan elkezdõdik az adventi készülõdés, ami megannyi ér-
dekes foglalatosságot tartogat a gyermekek számára.
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NABE HÍREK

2013.november 11-én a havi NABE gyûlésünk zárásaként ünne-
pélyes keretek között átadásra került irodánk a Fõ utca 107.
szám alatti épületben. Nagyon köszönjük a sok segítséget iro-
dánk takarításához, berendezéséhez, mûködésének biztosításá-
hoz Zamárdi Város Önkormányzatának, a GAMESZ vezetõjé-
nek és dolgozóinak, Hajdú Józsefnek, Csonka Andrásnak, Kiss
Csabánénak, Kajdi Tibornak, Matyikó Zsuzsának, Nagyné Kiss
Margitnak, 
Prof. dr. Szõke Évának, Szakáli Annának, Petró Istvánnénak.
Meglepetés rétessel, süteménnyel, finom teával és pezsgõvel kí-
náltuk vendégeinket. A rétesért külön köszönet Schwarczné
Magdinak. Irodánk falain városunk mûvészeinek alkotásai lát-
hatók / Tálos Ágota és Németh Imre/.

A NABE Zamárdi csoportjának tagjai segítettek a GAMESZ-
nak a közterek õszi virágosításában is. A munkában a NABE ré-
szérõl Sebestyén Béláné, Papp Istvánné, Nagyné Kiss Margit,
Horváthné Irénke, Kajdi Tiborné vettek részt.
Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget!

Egyesületünk tagjai 2013.december 14-én kiránduláson vesznek
részt, és megtekintik Graz városát adventi díszbe öltözve.

Balatoni tananyag lett a klímaváltozás. Bõvült a NABE egyedül-
álló, balatoni olvasókönyve.
A földrajz,- biológia-, irodalom-, rajz- és történelemórákon egy-
aránt hasznos lehet, de akár önálló �Balaton tantárgy� is épül-
hetne a Nõk a Balatonért Egyesület könyvére, amelynek leg-
újabb bõvített kiadását 2013. november 22-én, pénteken mutat-
ták be Siófokon. 
Az éghajlatváltozás hatásai is bekerültek a �balatoni tananyag-
ba� � a klímaváltozás okozta szélsõségeknek a tó vízháztartásá-
ra gyakorolt hatását taglaló fejezettel bõvült a Nõk a Balatonért

Egyesület egyedülálló olvasókönyve, A Balaton könyve.
Az olvasókönyv összeállításánál két szempontot vettek figyelem-
be a szerkesztõk: az egyik, hogy átfogó képet adjon, a másik pe-
dig, hogy a könyv alapvetõen iskolai olvasókönyvnek készül és
tantárgyközi használatra is alkalmasnak kell lennie. A Nõk a Ba-
latonért Egyesület már a régió jeles szakembereit kérte fel szer-
zõként, s neves szaktekintélyek végezték az egyes fejezetek lek-
torálását is. Az olvasmányos ismeretanyagot közel félezer színes
kép teszi gazdagabbá, szemléletesebbé. Az illusztrációk között
sok archív felvétel, természetfotó és mûalkotásokat bemutató
színes kép található. 

TKT

Egy tök jó nap! 

A nyáron nálunk nyaraló gyerekek igazga-
tójának, Vass Ernõnek meghívására
2013.október 25-én a NABE Zamárdi cso-
portjának tagjai felkerekedtek, és elláto-
gattak Somogyfajszra. Az õszi szünet elõt-
ti utolsó nap nagy ünnep a kis iskolában. A
tök és a szörnyek ünnepe. De ne szalad-
junk elõre! Hatalmas örömmel fogadtak
bennünket. Egy alsós (számunkra addig is-
meretlen) kislány óriási öleléssel fogadott
mindenkit a kapuban. Nyáron megismert,
még általános iskolás kisdiákjaink pedig iz-
gatottan szorongattak a kezükben egy-egy
papírlapot. Mint késõbb kiderült, felké-
szültek, és kísérõinkké szegõdve bemutat-
ták nekünk kis településük nevezetessége-
it. Megnéztük a horgásztavat, a gyönyörû
erdõben megbúvó õskohót, a templomot, a
kastélyt, hallottunk Fekete István somogy-
fajszi kötõdésérõl, a helyi civil szervezetek-
rõl. Ennyi látnivaló után hatalmas étvágy-
gyal fogyasztottuk el a nap témájához kap-
csolódóan ebédre kínált nagyon finom tök-
fõzeléket. Ebéd után az iskolát és a nem-
rég felújított, praktikusan kialakított óvo-
dát jártuk körbe. A feldíszített tantermek,
barátságosan hívogató iskola és a falfesté-
ses, tágas, otthonos óvoda láttán az járt a

fejünkben, hogy az itt dolgozók rengeteg
apró ötlettel, kreativitással, munkával, bá-
mulatos erõfeszítéssel el tudják feledtetni
szigorú anyagai korlátaikat.
Ezek után azonban elszabadult a pokol. A
faragott tökökkel feldíszített iskolát bo-
szorkányok, zombik és egyéb rémségek
lepték el. A készülõdés tündéri pillanata
volt, mikor egy alsós korú bájos és gyönyö-
rû fekete cicalány futott oda az intézmény
vezetõjéhez a következõkkel: - Igazgató
bácsi! Kösd fel a farkam! Az ünnepségen
mi sem maradhattunk csendes szemlélõ-
dõk. Vass Ernõ felkérte az odalátogató
NABE tagokat, hogy vállalják el az aznap-
ra meghirdetett versenyek zsûrizését. Ez
volt ám a meglepetés! Vetélkedésbõl pedig
volt bõven. Zsûriztünk tanteremdíszítést,
faragott-tök kompozíciókat, plakátokat,
tökös sütiket és bájitalokat, és nem utolsó-
sorban a fantasztikusabbnál fantasztiku-
sabb és félelmetesebbnél félelmetesebb
jelmezeket. A zsûri ezen a napon aztán
tényleg pártatlan volt, hiszen fogalmunk
sem volt, melyik osztályterem kié, melyik
tököt ki faragta, és sokszor még az sem de-
rült ki számunkra, hogy egy-egy rémisztõ
jelmez alatt fiú vagy lány rejtõzik-e. Az ün-
nepség részeként a jelmezes gyerekek ke-
replõkkel, dudákkal felvonultak a telepü-
lésen is. A felvonuláshoz csatlakozott

egyik középiskolásunk is. Hallotta, hogy
éppen Somogyfajszon vagyunk, ezért meg-
látogatta régi iskoláját. Nagyon örültünk,
hogy vele is találkozhattunk. A napot az
eredményhirdetés zárta. Rendkívül jól
éreztük magunkat. Egy napra, egy tök jó
napra egy kicsit az iskola részei lettünk. Ez
a látogatás megerõsítette bennünk, hogy
jól döntöttünk, mikor ezt az iskolát válasz-
tottuk! Az elválás megint nem sikerült
könnyek nélkül, és a legutolsó percre is ju-
tott meglepetés. Már éppen szálltunk fel a
buszra, mikor egy anyukára lettünk figyel-
mesek, aki sûrûn órájára pillantgatva ag-
gódva figyelte az utat. Mint kiderült, másik
középiskolás nagyfiunk, miután hazaért az
iskolából, biciklire pattant, hogy átkere-
kezzen a 7 km-re lévõ szomszédos faluból.
Velünk szeretett volna találkozni, de anyu-
kája izgult, hogy nem ér át idõben. Termé-
szetesen megvártuk, és nagyon büszkék
voltunk rá, mikor elmesélte szakmai sike-
reit. Fáradtan és nagyon boldogan indul-
tunk haza. Ismét bebizonyosodott, meny-
nyire igaz a mondás: jótett helyébe jót várj!

TKT
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GAMESZ TÁJÉKOZTATÁS

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ
SZOLGÁLAT HÍREI   

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA,
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Jövõ évi rendezvénynaptár

Várjuk az intézmények, civil szervezetek, vállalkozók, magán-
személyek 2014-re tervezett programjait, hogy a rendezvénynap-
tárban a többi esemény mellett szerepeltetni tudjuk és a város
honlapjára is felkerüljenek.
A programokat a zamardi@zamardi.hu e-mail címre várjuk. 
Jelentkezési határidõ: 2014. január 15.

Szálláskatalógus 2014

Januárban átvehetõ a Tourinform irodában az új szálláskatalógus
hétfõtõl péntekig, 8 és 15 óra között.
Kérjük szépen, aki még nem fizette be a szálláskatalógus hirde-
tésének díját, 2014. január 15-ig tegye meg.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T pólók és ujjatlan pólók több színben és méretben

kaphatók, zamárdis logóval.
Kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseballsapka, strandtás-
ka, stb

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
egészségben, sikerekben gazdag boldog új évet
kívánnak Önöknek a 

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és
Városi Könyvtár dolgozói!

Baller Zsuzsanna, Török Ferencné,
Gábor Krisztina, Gál Péter

Tourinform iroda nyitva tartása

December 13-ig hétfõtõl péntekig: 8:00-15:00 óráig állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére.
December 16-január 5. zárva   
Nyitás: január 6. 8:00 óra.

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

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat beszélgetõs, játékos,
interaktív kiscsoportos foglalkozásokat indít felnõtteknek a

következõ témakörökben:

� Családi konfliktusok lehetséges gyökerei (avagy mirõl
tehet a középen kinyomott fogkrémtubus, vagy a lehaj-
tott vécéülõke)

� Anya-parák (avagy �nem vagyok elég jó anya� típusú
tipródások� ugyanez akár apaszerepre vonatkozóan)

�- Párkapcsolati dilemmák (avagy hová tûnt az, amirõl
nem is sejtettük, hogy volt�)

� Asszertivitás (avagy a �nemet� mondani mûvészete)
� Erõszakmentes kommunikáció a családban és azon

kívül (avagy hogyan cseréljük le a kommunikációs
páncélfelöltõnket ránk szabott kényelmes viseletre)

valamint bármirõl,  ami kérdésként, problémaként felmerül a
résztvevõk oldaláról.

Foglakozások idõpontjai:
2013. december 4.
2013. december 12.
2014. január 9.
Helyszín: Közösségi Ház kisterme, kezdés 17.00 órakor 

A foglakozások iránt érdeklõdõk jelezzék részvételi szándékukat
személyesen vagy a 
84/349-040, 30/432 1626 � os telefonszámon.

Mindenkit sok szeretettel várok!
Lovretics Gerti - családgondozó

(párkapcsolati mediátor, család- és rendszerállító tanácsadó)

Sajnálatos módon az új temetõben az utóbbi idõben

sorozatos sírrongálások történtek. A sírokról vázá-

kat, virágtartókat feszítettek le, több esetben ezzel a

vandál cselekedetükkel a síremlékeket is megrongál-

ták. Az illegális gépjármûbehajtások visszaszorítása

érdekében a nagy kaput hétköznap 7-15 óráig tartjuk

nyitva a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezõ

látogatók számára. A gyalogosok által használt kapu

továbbra is korlátozás nélkül nyitva van.

Kérjük a tisztelt temetõlátogatókat, hogy amennyiben

a sírkertben gyanús tevékenységet észlelnek, a te-

metõ kapuján megtalálható telefonszámon értesít-

sék kollégáinkat.

Urbán Miklós

GAMESZ intézményvezetõ
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�Az ember önmagában képtelen arra,
hogy maradandóvá tegye
Az élet szépségeit. 
Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz,
Hogy a szép szép legyen, s az öröm: öröm.�

Wass Albert
Immár 50 éve így gondolták:

Bartus István és Fehér Irén (Csiri)
1963. november 23-án kötöttek házasságot.

Ezúton kívánunk Nekik sok erõt és egészséget.

Zamárdi Anyakönyvvezetõk

�Ha jók vagyunk az önzetlenségben, szere-
tetet ébresztünk.�

/Lao - ce/

November 11-én a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
szervezésében európai uniós forrásból elõállított élelmiszer került
kiosztásra Zamárdiban. 44 rászoruló család -köztük egyedülállók-,
111 személy kapott összesen 578 kiló lisztet, száraztésztát, édesí-
tõszert és tejet.
Köszönjük Urbán Miklós Gamesz-vezetõnek, hogy lehetõvé tette
a kõröshegyi telephelyrõl való �hazaszállítást�. Ugyancsak köszö-
net Tóth Józsefnek, Tráknyák Ferencnek, Szovák Zoltánnak a 
fel- és lerakodásért; az õ segítségük nélkül nehezen boldogultunk
volna.
Örömmel írom, hogy az elõzõ lapszámban megjelent, széntüzelé-
sû kályhára vonatkozó kérésünk teljesült; a gazdacserét a fent ne-
vesített Gamesz-dolgozók oldották meg.
Karitász csoportunk szeretné megismételni elõzõ évi, jól sikerült
adventi vásárát.

Tervezett idõpontja és helyszíne: december 14. /szombat/, Fekete
István általános iskola ebédlõje.
Szívesen fogadjuk a kedves Olvasók feleslegessé vált holmijait:
használati -  vagy dísztárgyakat, jó állapotban lévõ ruhanemût, há-
zi készítésû befõttet, lekvárt, savanyúságot, tartós süteményt.
/Az a kérésünk, hogy a használt ruha és cipõ tisztán kerüljön hoz-
zánk./ A kedvezõ árú kínálat lehetõséget nyújthat szeretteink ka-
rácsonyi megajándékozására is. Az új gazdára váró tárgyakat a
plébániahivatalban lehet leadni munkanapokon 8 - 12 - ig. A vá-
sárból befolyt összeggel a helyi rászorulókat támogatjuk; szeret-
nénk szebbé tenni számukra a szeretet ünnepét. /A 2012 - es ad-
venti vásár bevétele 126000 forint volt./ A megmaradt portékákat
- mint azt tavaly is tettük - azokhoz juttatjuk el, akik a szerény árak
ellenére sem tudnak vásárolni.

Kedves Olvasóinknak elõre köszönjük adományaikat, segítõkész-
ségüket!

/Számlaszámunk: 50800221 - 10007606/

Karitász csoport

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat zamárdi csoportja továbbra
is minden héten szerda délután 14-16 óra között nyitva tart a
környezõ települések részére is a Zamárdi, Fõ utca 107. szám
alatt.
Adományok fogadására és a rászorultak, szegények, kisnyugdí-
jasok, nagycsaládosok megsegítésére tartós élelmiszereket
folyamatosan gyûjtünk, illetve anyagi támogatásukat is szívesen
vesszük, visszaigazolással. Csak tiszta ruhanemûket fogadunk.
Sürgõs esetben mindenkor rendelkezésre állunk.

Telefon: 348-107, 06-30-222-6054.

Testvéri szeretettel: Schrödl Károly cspv.

Kegyelemteljes, kellemes karácsonyi ünnepeket
és egészségben is gazdag, nagyon boldog új évet

kíván a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
zamárdi csoportja.

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT HÍREIKARITÁSZ HÍREK

Felhívás

Szokásos vízkereszti túránkat
2014. január 5-én vasárnap tartjuk.
Indulás 13 órakor a templom elõl.

Útvonal: Fõ utca, Szamárkõ, Kilátó,
Vaskereszt. A megújult pihenõhelyen sza-

lonnát sütünk, beszélgetünk.

Info: 349-126 H. Attila
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Felelõsen az egészségedért !

Október 26-i rendezvényünkön e gondolat jegyében szóltak elõ-
adóink az egyén felelõsségérõl, de ugyanakkor az egészségmegõr-
zés � mindenki számára elérhetõ � lehetõségeirõl is informálták
az egészségnap résztvevõit.

Dr. Gritzné Gyõry Zsuzsanna egészségnevelõ egyetemi oktató,
a Rákbetegek Országos Szövetségének elnökhelyettese arról be-
szélt, mit tehetünk életünk delén harmonikus testi-lelki jóllétün-
kért.

Dr. Gombos Katalin, a Szent János Kórház osztályvezetõ sze-
mész fõorvosa a szemproblémák elõzményeivel, következménye-
ivel és a mûtéti beavatkozások � napjainkban lehetséges -  mód-
jaival ismertetett meg bennünket.

Dr.Páli Katalin onkológus fõorvos a tõle megszokott empátiá-
val ébresztett bizalmat a daganatos betegségben érintett hallga-
tókban és családtagjaikban. � Az elmúl 10 év változásai az onko-
lógiában� címû elõadása a gyógyítás legújabb módjairól, a fájda-
lomcsillapítás és a házi segítségnyújtás  lehetõségeirõl szólt.

Az elõadások szünetében uzsonnáztunk, teáztunk és bort kós-
toltunk Andrási Edit, Tóth Mihály meg a salátákat, sütiket hozó
egyesületi tagok jóvoltából. Köszönet nekik is  és a  rendezvé-
nyünket támogató Tourinform Irodának, valamint szponzorunk-
nak, Urbán Miklósnak. No meg az általános iskola mûvészeti cso-
portjainak: a Lengyel Zsófi vezette ritmikus sportgimnasztiká-
soknak meg Szugfill Zsolt népi táncosainak. Mûvészi produkció-
jukat csodáltuk, de utánozni csak gyógytornászunk gyakorlatait
tudtuk.
Cserna Mónika sok praktikus információt osztott meg velünk a
gyógytorna hasznáról, terápiás lehetõségeirõl. Elõadása után
szakszerûen mozgatta meg elgémberedett tagjainkat.
Jó lenne ezt is, meg az elõadásokon hallott praktikus egészség-
megõrzõ jó tanácsokat megszívlelni és mindennapi életünkbe be-
építeni. Ezzel a gondolattal búcsúztak el az egészségnap résztve-
või: egyesületünk tagjai, valamint a kaposvári és balatonszárszói
testvérklubokból érkezett vendégeink.
� Köszönöm a kedves, baráti fogadtatást. Nagyon jól éreztem ma-
gam. Viszontlátásra újra Zamárdiban�- írta vendégkönyvünkbe
egyik elõadónk.
Kedves meghívott vendégeink � azok is , akik most nem tisztelték
meg rendezvényünket �
viszontlátásra a legközelebbi egészségnapon! 

Békességet, boldogságot,
Csengõszót és gyertyalángot! 
Ajándékot, szeretetet,
S mindent , ami fontos neked!
Ajtód elé fehér bársonyt,
Kívánunk boldog karácsonyt!

Egészségõr Egyesület

Szabadidõpark a József Attila utca végén

Az õszi munkák során elkészültek a József A. utca végére terve-
zett kis szabadidõpark fõ munkái. Már elkészült a bevezetõ sé-
tány, kezd kibontakozni a terv, amely a várost szeretõ emberek
összefogásával készül.
Azok számára, akik nem hallották még hírét, a kis park ötlete
2012. évben született meg itt élõk és nyaralók közös ötlete alap-
ján. Kezdeményezték, hogy zárják le az autó-körforgalom elõl ezt
a kis területet, és épüljön egy �kitekintõ� park fürdõlejárattal, pa-
dokkal és zöld fûvel, mivel innen szép kilátás nyílik Tihanyra és a
Balatonra.
A Baráti Kör javaslatát a Városfejlesztési Bizottság is támogatta,
és elsõ lépcsõben a GAMESZ a nyár elején lezárta a területet az
autóforgalom elõl.
Szentkúti Gábor nyáron tervezett egy kis pihenõparkot, Urbán
Miklós �megvizsgálta� a lehetõségeket, és Dula Pál kertész segít-
ségével megszületett a végleges elképzelés õsszel. A kivitelezés-
hez nélkülözhetetlen �gépi segítséget� adott Ficsor László, a
munkákat a GAMESZ végezte, és õszre már kialakulni látszik a
kis park és sétánya. Most következnek az õszi ültetési munkák,
majd tavasszal kikerülnek a padok, és folytatódik a növények te-
lepítése. A SEFAG szántódi erdészete összeácsol egy igazi kis er-
dei gyalogos hidat, ami fõleg a gyerekek örömére, átvezet a kiépí-
tett csatornán, és különleges jelleget ad a pihenõparknak.
A vízi bejáró visszakerül a helyére, és reméljük, hogy a strand-
parkot nyáron mindenki örömmel veszi birtokba és vigyázni fog
rá.
A park szépségét az is adja, hogy mindenki, aki említésre került,
a város iránti szeretettõl indíttatva, díjazás nélkül végezte a mun-
kát. Úgy gondolom, hogy ez követendõ példa arra, hogy a várost
szeretõ emberek összefogásával, pályázatok nélkül, kis pénzzel is
széppé lehet tenni környezetünket.
Két fontos feladat azonban még megoldásra vár. Egyrészt bizto-
sítani kell, hogy a környéken lakók segítségével a telepített nö-
vényzet a nyáridõben is locsolva legyen, hogy túlélje a szárazsá-
got, mert ez alapvetõ kérdés. Ehhez várjuk a környéken élõk je-
lentkezését.
Másrészrõl a kis parknak még nincs neve, ezért szeretnénk felkér-
ni mindenkit, hogy adjon javaslatot az �újszülött park� nevére. A
javaslatokat várjuk a: zamardi@gmail.com címre

2013. december 11.oldal Zamárdi Hírmondó

BARÁTI KÖR HÍREI EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET

Nagyon vidám új esztendõt kívánunk mindenkink! Azért,
hogy ez tényleg így legyen, kívánunk hozzá egészséget,
boldogságot és bõséges anyagi javakat!

Zamárdi Baráti Kör



A miskolci székhelyû Irodalmi Rádió (IR) 2013. november 9-én a budapesti Csokonai Mûvelõdési
Központban (Pesti Szalon) tartotta tizenegyedik születésnapi ünnepségét.

Az Irodalmi Rádió célja az irodalom terjesztése, a kulturális örökség megõrzése, a magyar rádiózás
színesítése, bekapcsolódás az oktatásba. Magyar, külföldi, klasszikus, kortárs, profi és amatõr iro-
dalom egyaránt elhangzik mûsoraiban. Az IR adása hallható volt már Canberrában (Ausztrália),
Kolozsváron, Székelyudvarhelyen (Erdély) is. Szerzõi Európa számos országából (Németország,
Szlovákia, Románia, Spanyolország, Egyesült Államok, Kanada és természetesen Magyarország)
származnak.

Az Irodalmi Rádió szerzõcsapata olyan írókból, költõkbõl áll, akiket összeköt az írás, a mûvészetek szeretete. Tagjai az IR hon-
lapon, rádiómûsorokban, hangzó (CD-DVD) és nyomtatott kiadványokban (antológiák, saját kötetek), valamint internetes
kapcsolatokban osztják meg gondolataikat, alkotásaikat, verseiket, prózáikat, zenéiket. Évente több személyes találkozásra is
sor kerül, a felolvasóestek, pályázatértékelések, eseményekhez kötött rendezvények és a rádió évente megrendezésre kerülõ
születésnapi ünnepségének alkalmával. Az IR nyári tábora nagyon kedvelt találkozási pont, ahol az alkotáson kívül személyes
barátságok is köttetnek, igazi csapatépítõ tréningben. 

Mint minden évben, a tagság szavazatainak és az IR vezetõségének döntése alapján, az idén is díjazásra kerültek a legjobbnak
ítélt szerzõk. 

Az Irodalmi Rádió legjobb szerzõje 2013 címet a zamárdi Szakáli Anna nyerte el, s vele az 1. helyezést.
Az oklevél értékét növeli, hogy tájékoztató jelleggel indokolja a jelölést, minõsíti a díjazott
munkásságát. A második helyezett Boros Teréz, a harmadik Mentovics Éva. A vezetõség külön
meglepetésnek szánta, hogy az ünnepre megjelentetett kötet címét Anna egyik versébõl választották.
A kötet címe: Lelkek kicsi sugarai.

Az oklevél mellé virág, csiszoltüveg-plakett, és sok-sok könyvjutalom is jár. 

Az Irodalmi Rádió vezetõségének és szerkesztõcsapatának kívánunk további sikeres mûködést. A
szerzõknek a magyar nyelv szépségeit hordozó sikeres alkotásokat.

Szani

Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2013. december

�A gondolatok és az ihlet rádiója� 

Díjátadó ünnepség az Irodalmi Rádiónál

Az én Zamárdim

Pályázatkiírás

Kiíró: Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala,
Zamárdi Berkenyekör (Kiírók)

Téma: Zamárdiról írt élmények, események, a hely szépségé-
nek, szeretetének, nevezetes helyeinek leírása mese, elbeszélés,
vers formájában. A pályázat korhatár nélküli, pályázni 1-5 al-

kotással lehet. 
A pályázatokat névvel, címmel, telefonszámmal kell leadni.

Beküldési határidõ: 2014. január 31.
Leadás zárt borítékban �Az én Zamárdim� megjelöléssel,

Városháza, Polgármesteri Hivatal titkársága, Városi Könyvtár,
Közösségi ház postaládája, vagy

berkenye2013@supraktv.hu címre megküldeni.
A pályázókat az eredményrõl elektronikus levélben értesítjük,

illetve nyomtatott anyagok esetében telefonon.
A Zamárdi Hírmondóban és a Berkenyekör honlapján

közzétesszük a nyerteseket és alkotásaikat.
A pályázat nyertesei jutalomban részesülnek.

Zamárdi 2013. december 1.

B-2-2013 Az én Zamárdim pályázat_kiírás
Érdeklõdni lehet: Szakáli Anna 06-20-9949-201

Meghívó
Szeretettel meghívjuk az édesanyákat és

gyermekeiket

Karácsonyi barkács délutánunkra
2013. december 8. vasárnap

délután 15 órai kezdettel

a Közösségi ház klubtermébe 

Foglalkozás témája: angyalkák készítése

a karácsonyfára, karácsonyi képeslapkészítés,

meseolvasás

Gubányi Kata népi játszóház vezetõ

Mesét olvasnak: Berkenyekör tagjai,

a Kárpátok kincse mesekönyvbõl.
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ideg villanyfényben ragyog
körülöttünk a felcicomá-
zott város. Párnákkal kitö-
mött veres bohócruhákban
álszakállas Santa Clausok
járják az utcákat, rázzák a
csengettyûket, hóh-hó-

hóznak a gyermekjátékokkal telerakott
boltokban, és mókáznak az aprósággal.
Karácsony közeledik Amerikában. Gaz-
dagodnak a kereskedõk, gyûlnek a dollá-
rok a boltokban, melyek elõtt olcsó desz-
kából fûrészelt szánkó elé fogott rénszar-
vasok hirdetik a karácsonyt. Még öreg
Európában is Weihnachtsmannok járják
az utcákat, szakállason, veres maskará-
ban, mintha senki a földkerekségen nem
tudna már arról, hogy mi is történt azon a
bizonyos estén ezerkilencszázkilencven-
nyolc esztendõvel ezelõtt. 

A túlságba vitt ajándékosztogatás, a dí-
nomdánom, a szemfényvesztõ sziporká-
zás, mindez csak arra szolgál, hogy bele-
oltsa gyermekeink lelkébe az anyagi javak
utáni mohó sóvárgást, és gazdaggá tegye
ennek a telhetetlen sóvárgásnak a kiszol-
gálóit.

A karácsony valódi értelme és jelentõsége
rendre-rendre annyira a háttérbe szorult,
hogy a lármában és sziporkázó zûrzavar-
ban végül is elveszett.
Pedig ez a nap, ez az egyetlen este az év-
ben valójában nem arra szolgál, hogy az
ajándékokkal egymást ünnepeljük. Ezen
a napon, az évnek ezen az egyetlen esté-
jén arról illene elmélkednünk, hogy ez
volt az az este, 1988 évvel ezelõtt, amikor
az emberi világ Megváltója rászületett er-
re a kegyetlen, átokba keseredett világra,
hogy meghirdesse a szeretet erejét és a jó-
ság hatalmát a gyûlölet és a gonoszság fö-
lött. Õsidõkben a barlanglakó ember
erdõlepte hegyek gerincein máglyákkal
ünnepelte a világosság gyõzelmét a sötét-
ség felett. Mikor az egyre hosszabbodó

fagyos éjszakák uralma megtörött, a nap
gyõzött a sötétség, az élet a halál felett, és
a nappalok újra növekedni kezdtek, hogy
visszahozzák az anyatermészet életét a
földre.
Bármelyiket is tekintjük, a pogány babo-
nát vagy a keresztyén mítoszt, öröm és há-
laadás illõ ezen a napon, nem mértékte-
len dõzsölés és csengõs mese-szánnal kó-
dorgó Santa Claus.

A világosság gyõzelme a sötétség fölött, a
szeretet gyõzelme a gyûlölet fölött: ez ké-
pezi valójában a karácsony lényegét. An-
nak tudata � nem csupán hite -, hogy a jó
és az igaz mindig és minden idõben felül-
kerekedik a gonoszon és a gazságon, mert
ez az az alapvetõ isteni törvény, ami a vi-
lágot igazgatja. Imádságos szívvel tûnõd-
ve ezen, rádöbbenünk arra is, hogy ez a
gyõzelem ígéret csupán, ami nem máról
holnapra következik be. Még a Megváltó-
nak is menekülnie kellett a heródesi go-
noszság elõl, mielõtt a tanítás kibontakoz-
hatott volna, hogy megnyerhesse a szere-
tet és a békesség számára azokat, kiknek
lelkében megérett erre az idõ. Azóta is a
jónak menekülnie kell a gonoszság elõl
újra meg újra; a melegnek a fagy elõl, a vi-
lágosságnak a sötétség elõl, az emberi tör-
ténelem apostolainak és tanítványainak a
Heródesek elõl. De újra meg újra világos-
ság váltja föl a sötétség uralmát. Újra meg
újra kizöldül a fagymarta világ, és a jó a
gonoszság fölé emelkedik, a szeretet le-
gyõzi a gyûlöletet. Nevezhetjük ezt a je-
lenséget a teremtés örök küzdelmének, a
természet viaskodásának. De nevezhetjük
az isteni akarat megnyilvánulásának is,
mely minden lépéssel, minden újabb gyõ-
zelemmel, ha lassan is, de fölfelé vezeti az
embert a Jó, a Szép és az Igaz felé, a Sze-
retet újra meg újra megújuló útján.

A Szép, a Jó és az Igaz isteni értékek és
megnyilatkozások, míg a Szeretet isteni
erõ, mely ezen értékek és megnyilatkozá-
sok felé vezet. Rajtunk, embereken mú-

lik, hogy lassan vagy sebesen haladunk
ebbe az irányba. Rajtunk múlik, hogy cse-
lekedeteinken keresztül mennyi erõt és
akaratot fektetünk az akadályok leküzdé-
sébe, a göröngyök elsimítására ezen a föl-
felé haladó úton. 

�Akiket az Úr szeret � mondották papja-
ink nehéz idõkben -, azokat megpróbál-
ja.� Mondhatjuk ezt így is: akikre felada-
tokat ruház az Úr, azokat kiképzi, meg-
erõsíti, megedzi a feladatok elvégzésére.
Ez az edzés, kiképzés sohase kellemes.
Megpróbáltatásoknak, szenvedéseknek
nevezzük ezeket emberi szóval. Lázadunk
ellene, átkozzuk sorsunkat, de mindhiá-
ba. Tûz teszi erõssé, ellenállóvá az acélt.
Megpróbáltatás neveli, edzi és teszi alkal-
massá az embert arra, hogy hivatását be-
töltse, és taszítson egyet népe, nemzete
vagy az egész emberiség kátyúba rekedt
szekerén, útban a Jó, a Szép és az Igaz fe-
lé. Az emberek zöme hajlik a jóra. Csak a
beteges agy vetél gonoszat.

Magyarok, szétszóródva ebben az idegen,
neonfényes és Santa Clausos megkergült
világban: álljunk hát meg egy pillanatra
karácsony estéjén, s gondolkozzunk azon,
hogy mi célja lehet Istennek velünk?
Mert céltalanul nem történik semmi.
Ezen az estén, ha lehunyjuk szemünket
csak egy percre is, hogy ne vakítson az
üres vásári fény, befogjuk fülünket, hogy
ne bántsa a rikoltozó lárma: rádöbbenünk
újra, hogy kik vagyunk. A Kárpátok me-
dencéjének, ennek a súlyos próbán át-
esett földnek az õrei vagyunk, pásztorai,
felelõsei, kiknek egyetlen hivatásunk és
kötelességünk lehet csupán: az õsi Haza
békéjének, egységének és jólétének hely-
reállítása és biztosítása mindazok számá-
ra, kik ezt a földet hazájuknak tudják,
bármilyen nyelvet beszéljenek is.

(1988)

KEDVCSINÁLÓ:
MIÉRT LEGYEK NOE-S?

Ha harmadszor, negyedszer, ötödször ...
is domborodó pocakod láttán a tágabb
családod, a barátaid, a kollégáid csodál-
kozása, rosszallása, fejcsóválása, lemon-
dó legyintése fogad, de te mégsem érzed
magad csodabogárnak, bátor hõsnek
vagy eszement fanatikusnak, hanem csu-
pán egészséges nõnek, aki örül a megfo-
gant új életnek, szereti a gyerekeket, és

szívesen nevel belõlük kettõnél többet is,
köztünk a helyed. 
Ha a harmadik, negyedik, ötödik, ...
gyermeket váró feleségeddel együtt bol-
dogan várod a családi szaporulatot, nem
félsz a jövõtõl, és ezt másoknak is szeret-
néd megmutatni, a NOE-ban megtehe-
ted.  
Ha még csak álmaidban él, hogy egyszer
majd több gyermeket szeretnél, és már
elõre szeretnéd megtudni, milyen is a
családi élet, amikor nem csupán társad-

dal, hanem gyermekekkel is megosztha-
tod érzelmi, szellemi, anyagi javaidat,
gondolkodj el, vajon nem a NOE-ban
van-e a helyed pártoló vagy várományos
tagként, hiszen minden nagy család az
elsõ gyermekkel kezdõdik... 
Ha nincs saját családod, de úgy érzed,
van benned megértés másokkal szem-
ben; ha a benned lévõ szeretetraktárból
tudsz juttatni másoknak is, nálunk szét-
oszthatod a szíved kincseit!
Ha már házastársaddal együtt vállaltad a

ZAMÁRDIBAN MEGALAKUL ÕSSZEL A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HELYI CSOPORTJA

H
Wass Albert: Az elveszett karácsony
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Felügyelõi látogatás iskolánkban 

A vármegye kir. tanfelügyelõje � 100 éve �
1913. április 26-án meglátogatta 2 tanerõs
r. kath. jellegû iskolánkat. Az iskolánál és a
tanítói lakásnál több súlyos természetû hi-
bát talált, melyekrõl a Somogy megyei
közigazgatási bizottságnak jelentést tett.
A bizottság a veszprémi püspök úrhoz át-
iratot intézett, hogy a feltárt hiányosságok
mgszüntetését rendelje el.

Tárgy: Zamárdi r. kath. elemi iskola hiányai

Fõméltóságú és Fõtisztelendõ
Báró Püspök Úr!

�A vármegye kir. tanfelügyelõje a zamárdi
2 tanerõs r. kath. jellegû iskolát folyó évi
április 26-án hivatalosan meglátogatván,
annál a hozzánk intézett jelentése szerint
a következõ hiányokat tapasztalta:
A tantermek � 2 � szükek (egyenként 42
négyszög méter alapterületûek), amelyek-
ben a 149 mindennapi tankötelesnek
nincs meg a törvényszabta férõhelyük. A
tanítói lakás mennyezete az egyik szobá-

ban már életveszélyes. A szobák alacso-
nyak, az ablakok, ajtók rosszul záródók.
Az épület zsuppos, ami egy iskolánál már
biztonsági szempontból is megengedhe-
tetlen. A melléképületek nincsenek jókar-
ban tartva. Az iskolán kívül felirat nincs. Az
iskola felszerelése is kifogás alá esõ: a pa-
dok célszerûtlenek� Mindegyik osztály-
ban 2 falitábla kell.

Felkérjük Fõméltóságodat, méltóztassék
intézkedni, hogy az egész iskolaépület,
mely a két tantermet és egy kántortanítói
lakást foglal magában átalakítassék, oly
módon, hogy a kántortanítói lakás megfe-
lelõ magasságú legyen, a tantermek mé-
retei pedig legalább 64 négyszög méter
alapterületet nyerjenek, 3,60 m magas-
sággal. Amennyiben az épület fõleg a ta-
nítói lakás az átalakítást nem bírná, illetõ-
leg arra nem alkalmas, akkor az 1914.
szeptember hó 1-ére új iskolaépület eme-
lendõ. A melléképületek rendbe hozan-
dók.
A szükséges felszereléseket kérjük már az
1913/14. tanévre beszereztetni. 
Kérjük Fõméltóságodat, hogy intézkedni

és arról közig. bizottságunkat értesíteni
méltóztassák.�

Kaposvár, 1913. évi május hó 16-án
Somogyvármegye közigazgatási bizottsá-
ga

Makfalvay s.k.
fõispán, elnök

Neumayer Gellért plébános bejelentette a
ságvári �Esperes Tanfelügyelõ Úrnak�,
hogy a zamárdi iskolaszék megtárgyalta a
megyéspüspök úr leiratát, errõl az alábbi
jegyzõkönyv készült:
Jegyzõkönyv
Felvétetett Zamárdiban 1913. szeptember
7-én megtartott iskolaszéki ülésen. 
Jelen voltak, alulírottak.
Tárgy: a zamárdi-i r. kath. elemi iskola hiá-
nyai
�Az iskolaszék elnöke � a plébános � is-
mertette a megyei tanfelügyelõ által meg-
jelölt hiányosságokat, amit a püspök úr
Horváth Pál esperes útján az iskolaszék-
hez küldött, hogy az abban jelzett hibák
megszüntetésérõl a kiírt határidõn belül
gondoskodjék.

nagycsalád minden terhét és örömét, és
úgy érzitek, van mit mondanotok a ha-
sonló cipõben járóknak és a jövendõ
szülõknek, a NOE-ban a helyetek. 
Ha gyermekeidnek hasonló szellemû
társaságot, játszópajtásokat keresel, a
NOE-ban lesznek elegen. 
Ha úgy alakult az életed, hogy egyedül
maradtál a gyermekeiddel és nehéz
egyedül hordani a terheket, a NOE-ban
baráti segítségre találhatsz. 
Ha már felnõttek a gyermekeid, és hi-
ányzik a gyerekzsivaj, a mozgalmas élet,
a NOE-ban pótolhatod a hiányt! 
Ha szükséged van tanácsra, bátorításra,
a hasonlóak közösségére, az �én sem va-
gyok más� érzésére, válaszokra az �õk
hogyan oldották meg� kérdésre, akkor
gyere közénk! 
Ha segíteni tudsz más szülõknek és gyer-
mekeknek tanáccsal, információval, fel-
halmozódott tudásoddal, szakértelmed-
del és tapasztalatoddal, gyere és segíts!
Ha kedvenc idõtöltésed a szervezés, és
nem veted meg a kétkezi munkát akkor
sem, ha másokért kell dolgozni, nálunk
ebben sem lesz hiányod. Ha jó szak-
mai, üzleti, baráti kapcsolataidat szíve-
sen használod fel arra is, hogy másoknak
segíts általuk, a NOE jó terep. Ha harcos
alkat vagy, és nem ijedsz meg a saját ár-
nyékodtól, ha tárgyalni kell önkormány-
zatokkal, intézményekkel, különféle
rendû és rangú emberekkel, a NOE-ban
nem törjük le harci kedvedet. Ezek mellett
az sem lehet mellékes, hogy
� van, aki küzd a családod, a gyer-

mekeid érdekeiért, a jobb szociá-

lis ellátásért, a megfelelõ laká-
sért, az iskolai esélyegyenlõségért
és minden olyan dologért, ami a 
családok életét megkönnyítheti;

� idõnként kisegítenek ruhával, ha
a gyermekeid bokája és könyöke
kilóg a tavalyi göncbõl;

� csereberélhetsz babaholmit, ha 
már szétosztottál mindent, és 
újabb gyermek kopogtat a család
ajtaján;

� olcsón eljuthatsz olyan helyekre,
ahová egyedül nehezen vagy egy-
általán nem sikerülne;

� bizonyos helyeken olcsóbban vá-
sárolhatsz a tagkártyáddal;

� talán végre megfizethetõ áron el-
juthattok nyaralni a gyerekek-
kel együtt;

� a leglehetetlenebbnek látszó 
ügyekben is számíthatsz a NOE 
közösségére.

Ha a fenti pontok közül egyik-másikról
az jut eszedbe: �mintha ezt nekem, rólam
írták volna� - nos, akkor ragadj tollat, te-
lefont, egeret........ és a NOE örömmel
fogad sorai közé! (elérhetõ-
ségek:koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu
és 30-3325009)
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
- Szövetség (NOE) 1987-ben alakult. Az
Alapszabályban rögzített célok azóta is
érvényesek: az élet és az anyaság tiszte-
letére nevelés, a házasságért és a jövõ
generációért érzett felelõsség erõsítése,
a nagycsaládok sajátos érdekeinek kép-
viselete és szolgálata, a nagycsaládok
egymást ismerõ és segítõ közösségekké

szervezése. A NOE rendes tagjai azok
lesznek, akik háztartásukban legalább
három gyermeket nevelnek vagy nevel-
tek fel, az egyesület céljaival és feladata-
ival egyetértenek, és lehetõségeik sze-
rint részt vesznek azok megvalósításá-
ban. A NOE pártoktól, felekezetektõl,
ideológiáktól mentesen tevékenykedik.
A sokszínû tagságot összetartó közös ér-
ték a család.
Az egyesületnek jelenleg kb. 14.000 csa-
lád a tagja, akik közvetlenül vagy tag-
egyesületen keresztül tartoznak a NOE-
hoz. Szerte az országban több mint 250
helyi közösségünk tevékenykedik. Hét
regionális központunk mûködik: Felsõ-
Duna (Gyõr), Közép-Magyarország
(Monor), Dél-Alföld (Orosháza), Al-
Duna (Pécs), Felsõ-Tisza (Püspökla-
dány), Észak (Fót), Balaton (Nyirád) .
Egyesületeinkben folyamatosan kb.
1500 önkéntes dolgozik.
A helyi nagycsaládosok személyes meg-
hívólevelet kapnak az alakuló gyûlésre,
amelyre természetesen mindenkinek
szíve joga eldöntenie, hogy eljön-e vagy
távol marad. Tag lesz-e vagy sem. Akik
pedig várományos vagy pártoló tagok
szeretnének lenni, nekik szándékuk elõ-
zetes kinyilvánítása után ugyanúgy kül-
dünk meghívást.

Gál Péter (mint nagycsaládos népmûve-
lõ - szervezõként)
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Állatkuckó

Szemük fénye � a látásról
Október a látás hónapja volt. Sok figyelemfel-
hívó tájékoztató, kedvezményes akció segítet-
te az embereket látásuk javításában. 
Nézzünk bele egy barna, csillogó kutyaszem-
be, vagy csodálkozzunk rá egy kéken ragyogó
sziámi szempárra., és gondoljunk rá,hogy a
gazda felelõssége is az, hogy ilyen ragyogó,
tiszta tekintetû legyen kedvence. Nos, nem
szemüvegre lesz szüksége, hogy jól lásson, vi-
szont észre kell vennünk a jeleket, hogy vala-
mi megváltozott, és kellõen komolyan kell
venni az észlelt tüneteket, nehogy elveszítse
az állat a látását.

A kiskutyák és cicák csukott szemréssel szü-
letnek. A z elsõ napokban , hetekben baktéri-
umos, vírusos fertõzés következtében gennyes
kötõhártyagyulladás alakulhat ki. Fõleg macs-
kákban gyakori. Mit veszünk észre? Nem akar
kinyílni a szeme, kinyílt, de újra beragad. A
kötõhártya vörös, sárgás, zöldes gennyes , ra-
gacsos váladék szennyezi a szemhéjakat. A
szemet meg kell tisztogatni. Erre a bõ vizes ki-
mosás a legjobb. A kamilla szárítja a szaru-
hártyát, ezért nem jó választás!  Állatorvoshoz
kell vinni a cicát, mert a további kezelést csak
vizsgálat után lehet eldönteni. Rosszul megvá-
lasztott, a házi patikából kiemelt szemcsepp
vakságot is okozhat!
A növekvõ kis állat pár hetesen már úgy lát,
mint egy felnõtt. Egyre többet mozog, érdek-
lõdik. Lehet, hogy a játék hevében sérülést
okoznak egymásnak vagy maguknak. Ha a
szaruhártya megsérül, ott egy hegesedési fo-
lyamattal igyekszik a szervezet befoltozni a hi-
ányt. Ismét kell az orvosi segítség, ha idõben
kezeljük ezeket a sérüléseket, megelõzhetõ
szürke folt állandósulása.

Az öröklõdõ szemelváltozások egy része is
észrevehetõ már kölyökkorban, sajnos nem
mindegyik gyógyítható, de több szûrhetõ az
anyaállatban. Fajtatiszta kölyköt csak megbíz-
ható helyrõl, szûrt állományokból szabad ven-
ni. A retriver fajta divatkutyává válása miatt
gyakori a retriverek PRA rövidítéssel jelölt
fokozatosan teljes vaksághoz vezetõ örökletes
retinaelváltozása. A retinában kétféle érzéke-
lõ  van :a pálcikák, amik a fekete-fehér látá-

sért felelõsek ,és a csapok amik a színes látást
biztosítják. Ebben a betegségben elõször a
pálcikák mennek tönkre, ezért az állat nem lát
jól a sötétben, majd a folyamat elõrehaladtá-
val a csapok, is károsodnak. Változó lefolyá-
sú, lehet, hogy már 2 évesen teljesen vak lesz
az állat, de 6 éves korára mindenképpen telje-
sen elveszíti a látását. Nem gyógyítható, adott,
hibás génhez kötõdõ örökletes betegség.

A katarakta, azaz lencsehomály szintén lehet
örökletes, de kialakulhat mechanikai, vegyi,
toxikus hatásra és cukorbetegség kísérõje-
ként. Fontos tudni, hogy az elhomályosodott
lencse már nem gyógyítható. Úgy, mint em-
berben, elvégezhetõ a lencse kiemelése és
mûlencse beültetése.A cukorbetegség viszont
rendszeres vizsgálattal kiszûrhetõ, a betegség
gyógyszeresen gondozható, a folyamat lassít-
ható.
Ahogy emberben, úgy kutyán, macskán is elõ-
fordul glaukóma, amit népiesen zölhályognak
hívnak. A betegség lényege, hogy megnõ a
szembelsõ nyomása, és ez okoz károsodást a
szemben. Ennek is van örökletes formája. A
hirtelen kialakuló glaukóma  esetén csak na-
gyon gyors orvosi segítséggel lehet megakadá-
lyozni, hogy ne legyen maradandó károsodás.
Sajnos ezután élethossziglan tartó kezelésre
lesz szükség. Gyakori bántalom a szemszáraz-
ság. Bizonyos fajtákban �West Highland
White terrier,Yorkshire terrier, máltai selyem
kutya, pincsi, spaniel- az átlagosnál gyakoribb
az elõfordulása. Lényege, hogy nem termelõ-
dik elég könny. Ezért a szaruhártya könnyeb-
ben sérül, fertõzõdik. Sokszor kötõhártya-
gyulladás gyanúval hozzák vizsgálatra az álla-
tot.  A kutya szemkörnyéke váladékos, az állat
hunyorog, dörzsöli a szemét. A Shirmer test
elvégzése egyszerû, nem fájdalmas beavatko-
zás. Ha bebizonyosodik, hogy ez a betegség,
amit KCR néven jelöl a szakma, áll fenn, ke-
zelni kell a szemet. Idõben elkezdett gyógyke-
zelés még a könnytermelés visszaállításában is
segít. A gondozás azonban szintén élethosszig
tart. Komolyan kell venni a különbözõ szem-
héj-rendellenességeket. Az entropium eseté-
ben a szemhéjszél befelé fordul, ezért a pilla-
szõrök folyamatosan dörzsölik a szaruhártyát.
Gyulladás, homály, szaruhártyafekély, végül

vakság a következménye. Mûtéti úton kezel-
hetõ. A szemkörnyék bõrébõl  a megfelelõ he-
lyeken kimetszve a szemhéj normális helyzete
visszaállítható.

A pincsi, mopsz, francia bulldog szemgolyója
jobban elõdomborodik, ezért sérülékenyebb,
Balesetek, verekedések során a szemgolyó
elõeshet, úgy, hogy a szemgolyó a szemhéjak
elé kerül. Fontos, hogy a gazda azonnal bõ hi-
degvízzel mossa le a sérült szemet, tartsa fo-
lyamatosan nedvesen borogatással, nehogy a
szaruhártya kiszáradjon, és azonnal vigye ál-
latorvoshoz a kutyát. Sajnos a prognózis még
így sem jó. A szemet vissza lehet helyezni, de
a látóideg szakadása esetén ezzel a szemmel
már többé nem lát a kutya. Esztétikailag
azonban még mindig jobb a helyzet, mintha el
kellene távolítani a szemgolyót.
A szemelváltozások zöme jelentõs fájdalom-
mal, viszketésérzéssel jár, ezért a gallér folya-
matos fenntartása nélkülözhetetlen. Nagyon
fontos az akut esetekben sokszor 2 óránként
alkalmazni a szemcseppeket. Látható, hogy a
gazda gondos együttmûködése nélkül nem le-
het eredményt elérni.
Az elõzõekben is többször hangsúlyoztam,
hogy mennyire fontos idõben kezelni, szak-
ember segítségét kérni.
Vigyázzunk hát rájuk együtt, és olvassunk csil-
logó szemükbõl, amely annyi mindent elmond
egy odafigyelõ gazdának!

dr. Dragon Judit állatorvos
Szántód     06 30 9271-500

Az átirat felolvasása után az iskolaszék vá-
lasztott tagjai nevében Kis János kijelen-
tette, hogy az új iskolai termek, mint a kán-
tortanítói lakás átalakításánál a régi gya-
korlat szerint járván el: hajlandók a köz-
igazgatási bizotság átiratában foglaltnak
eleget tenni.
A régi gyakorlat ugyanis az volt, hogy a
fõt. tihanyi apátság szerezte be a szüksé-
gelt épületanyagot és küldte a munkaerõt,
illetõleg a szakmunkásokat, a hitközség
pedig a kézi napszámról és igás erõrõl
gondoskodott. Az igás erõt és a kézi nap-
számot most is megajánlják.
Fõt. elnök úr Kis János szavaira elõadja,
egy nem régen hozott, curiai döntvény ér-
telmében a kegyúri terhek nincsenek a fe-
lekezeti iskoláknál: a felekezeti iskolák
fenntartója a hitközség nem pedig az ura-
ság, amennyiben a hitközség az építési,

átalakítási és felszerelési költségeirõl a ki-
vetett pótadókkal gondoskodik.
Ily módon a hitközségre nehezedõ terhe-
ket a kegyuraság illetõleg az uradalom is
viseli, ha birtoka az illetõ község admi-
nisztrációjához tartozik, illetõleg, ha oda
kapcsoltatott. 
Az iskolaszék választott tagjai nem értet-
tek mindenben egyet az elhangzott sza-
vakkal, s elhatározták, hogy az iskola na-
gyobbításához, s a kántorlakás átalakítá-
sának terhét csak annyiban hajlandó a hit-
község átvenni, amennyiben a régi szo-
káshoz híven, csak igáserõvel és kézi nap-
számmal járulnak a nevezett épületeknek
kívánt rendbe hozatalára.
Egyben elhatározta azt is, hogy tisztelet-
teljes kéréssel fordul a nagyságo és fõt. ti-
hanyi apátúrhoz, hogy a hitközséget a ré-
gi szokáshoz híven, az épületek megna-

gyobbításához, illetõleg átalakításához
szükséges szakmunkásokkal és anyaggal
saját költségére támogatni méltóztassék.�
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Neumayer Gellért lelkész,
Tóth Endre kántortanító
Nagy György
Kovács János
Bozsoki János,
Friesz Károly
Kiss János

Friesz Kázmér

Forrás: 1 Tanfelügyelõi látogatás (1913)
2 Zamárdi iskolaszék jegyzõkönyve
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a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
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további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND
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Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása
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Petrus László
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