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Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Zamárdi Város Képviselõ-testülete.

egint eltelt egy eszten-
dõ. Ilyenkor értékeljük
a mögöttünk hagyott
évet. Ha röviden szeret-
nénk összegezni, akkor
bátran mondhatjuk,
hogy Zamárdi ismét
egy sikeres évet zárt.

Megünnepeltük a városi cím ötödik
évfordulóját. A jeles alkalomból meg-
jelentettük a �Zamárdi története ké-
pekben� címû könyvet, amellyel teljes-
sé vált a zamárdi trilógia. Befejeztük a
Városközpont Funkcióbõvítõ Integrált
Fejlesztése pályázat utolsó projekt-
elemét, melynek keretében megújult
és megszépült a Városháza és közvet-

len környezete a Szabadság tér, vala-
mint átadtuk a teljesen újjáépített Rá-
kóczi utcát. Külön öröm számomra,
hogy a Zamárdiban feltárt avar teme-
tõ kincseibõl sikerült három vitrint be-
rendeztetni a Rippl-Rónai Megyei
Hatáskörû Múzeum szakembereivel a
Városháza házasságkötõ termében.
Így már mindenki láthatja a települé-
sünkrõl elõkerült csodálatos tárgyakat.
Felavattuk a Filmesek Falát (a tavaly
felújított Kertmozi homlokzatán neves
filmrendezõk, operatõrök kézlenyo-
matát helyeztük el). Elkészült a régóta
ígért útburkolat felújítás a  Rétföldi
utcában. Leaszfaltoztuk a szilárd bur-
kolat hiányzó szakaszát a Nagyváradi

utcában és a Gáspár András utcában.
Járdát építettünk a Széchenyi utcában
az óvodához. A Széplak-alsói vasúti
megálló keleti oldalánál elkészült az a
járdaszakasz, amelynek megvalósítása
évekig elhúzódott a telekhatárok ren-
dezése miatt. Mostantól biztonságossá
teszi a gyalogos közlekedést. Lecserél-
tük a régi, elavult vizesblokk konténert
a Kecskeméti utca végén. Rendezvény
palettánk tovább színesedett. Üde
színfoltja volt a kulturális kínálatnak,
és valódi csemege a komoly mûfaj ked-
velõinek a Verdi est. Nagy sikere volt
az idén nyáron elsõ alkalommal meg-
rendezett Rose fesztiválnak. A Bala-
ton Sound mellett még egy nagy nyári

Újévi gondolatok
Tisztelt Zamárdi Polgárok! Kedves Barátaim!
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rendezvénynek adtunk otthont, a Na-
gyon Zene- Strand fesztiválnak. Ez
utóbbi augusztus végén, egy balatoni
rendezvény-sorozat részeként került
megrendezésre. A szezonhosszabbító
szerepe vitathatatlan, ugyanakkor a
tapasztalatunk az volt, hogy jóval szer-
vezetlenebbre sikeredett, mint a
Sound. Ráadásul a szervezõk alulpozí-
cionálták, hiszen sokkal több résztve-
võ érkezett, mint amire számítottak.
Ez  köszönhetõ  a  város  népszerûsé-
gének. Nyár végén nem véletlenül állt
Zamárdi annak a listának az ötödik
helyén, amely a legkedveltebb, legke-
resettebb hazai településeket állította
sorrendbe. 2013-ban tovább emelke-
dett a településünkön regisztrált ven-
dégéjszakák száma, ezáltal nõtt az ide-
genforgalmi adó bevételünk. Ha már
az adóbevételeknél járunk, feltétlenül
meg kell említenünk, hogy a tervezett-
nél 100 millió forinttal több folyt be az
építményadóból. Ez dicséri az adófize-
tési morált, és természetesen köszön-
hetõ a Polgármesteri Hivatal eredmé-
nyes munkájának. Itt jegyzem meg,
hogy a városi rang segített a hivatali
létszám megõrzésében, ugyanis a köz-
igazgatás átszervezése létszámleépíté-
sekkel is járt. Köszönet illeti hivatali
kollegáimat azért, mert állták a sarat,
kiválóra vizsgáztak abban az átmeneti
idõszakban is, amikor a Városháza fel-
újítása miatt három különbözõ épület-
ben mûködtünk.
Egyébként a néhányak által �mega-
rendezvénynek� titulált két fesztivál-
ból az önkormányzatnak 85 millió fo-
rint bevétele származott. Kétségtelen,
hogy ezek a nagy tömegeket vonzó
rendezvények jelentõs környezeti ter-
heléssel járnak, és igénybe veszik a
nyaralótulajdonosok türelmét. Ugyan-
akkor nemcsak az önkormányzatnak,
hanem a lakosságnak is bevételt jelen-
tenek. Különösen fontos ez a szezon
végén, amikor már lasszóval kell ven-
déget fogni. A nagy fesztiválok nem-

csak itthon, de külföldön is emelik
Zamárdi hírnevét. A fesztiválokból
származó bevételek teszik lehetõvé,
hogy biztosítani tudtuk, és a jövõben is
tudjuk majd a pályázatokhoz szüksé-
ges önrészt. Valamint e  bevételeknek
köszönhetõen nem kellett adót emelni
az elmúlt években, s nem kell bevezet-
nünk a fizetõ parkolást sem.
Tovább erõsítettük, szorosabbra fûz-
tük testvér-települési kapcsolatainkat.
Villányi barátaink ismét indultak a
májusi fõzõversenyen, a Rose fesztivá-
lon pedig finom, minõségi borokat
kóstolhattak a rendezvényre kilátoga-
tók a villányi borászok jóvoltából. A
lengyel, a német és a villányi polgár-
mester megtisztelte jelenlétével a vá-
rosnapi ünnepségünket. Székelyvécke
és Malsch elsõ embere augusztus 20-
án velünk ünnepelt.( A Szent István
napi fõvárosi megemlékezést ebben az
évben kibõvítette a Kormány egy bala-
toni rendezvény-fûzérrel. Öt Balaton-
parti városban lett volna állami tûzijá-
ték. Zamárdi a kiemelt helyszínek
egyike volt. Sajnos a kedvezõtlen idõ-
járási viszonyok miatt a tûzijátékot
nem lehetett elmûködtetni, így a más-
fél hónapos elõkészítés kárba veszett,
de városunkra ismét sok figyelem irá-
nyult. ) A képviselõ-testületünk hiva-
talos úton járt Ustrzyki Dolne-ben ok-
tóber elején. Novemberben pedig kö-
zös képviselõ-testületi ülésen vettünk
részt Villányban. A hivatalos kapcso-
lattartásnál sokkal fontosabb, hogy
gyermekeink, civil szervezeteink egyre
bensõségesebb viszonyt ápolnak. 
Minden zamárdi büszke lehet az ered-
ményeinkre. Az elmúlt pár évben
Zamárdi bebizonyította, hogy a vál-
ságban is tud fejlõdni, sikereket elérni.
Zamárdi ma egy népszerû, közkedvelt
Balaton-parti város. Egy olyan város,
amelynek van jövõképe. A képviselõ

testület, az önkormányzat munkatár-
sai, intézményeink dolgozói, civil szer-
vezeteink mind-mind azon fáradoz-
nak, hogy Zamárdit még élhetõbbé,
még vonzóbbá tegyék. Köszönöm
mindnyájuknak. Hálás vagyok min-
denkinek, aki építi ezt a közösséget,
azoknak, akik nem a hibát keresik
mindenben, hanem összefognak ezért
a településért.
Nem ülhetünk azonban a babérjain-
kon. Sok még a tennivalónk. A képvi-
selõ-testület döntése értelmében a jö-
võ évi költségvetésben jelentõs össze-
get különítünk el útfelújításokra, új vi-
zesblokkokat építünk a parton, s ter-
veink szerint elkezdjük és be is fejez-
zük az óvoda bõvítését. A Kormány ki-
emelt projektnek minõsítette a
Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vas-
útvonal rekonstrukcióját. Jelenleg is
zajlanak a közbeszerzési eljárások,
szakhatósági egyeztetések. Várhatóan
jövõre elkezdik az elsõ szakasz megva-
lósítását, melynek része a zamárdi cso-
mópont is.
Biztos vagyok benne, hogy sokak tet-
szését elnyeri majd a tervezett Film
zene fesztivál és a Pezsgõ fesztivál.

MINDEN ZAMÁRDI POLGÁR-
NAK, MINDEN ZAMÁRDIT SZE-
RETÕ, ZAMÁRDIHOZ RAGASZ-
KODÓ EMBERNEK KÖZÖS SIKE-
REKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ
ÉVET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁ-
NOK!

Tisztelettel: Csákovics Gyula
polgármester

Köszönetnyilvánítás

A zamárdi városháza elõtti téren és az épület feldíszítésében, a fények felszerelésében, a fák elültetésében és díszítésében egy
emberként fogott össze a Hivatal az adventi idõszakban.
Külön köszönettel tartozunk Szabó Imrénének, Schwarz Bélának, az összes közterület-felügyelõnek, az adós-lányoknak,
Nagyné Gyöngyinek, Kajdi Móninak, Kétszeri Balázsnak, Kokas Istvánnak a sok segítségért!  

Tájékoztatás
2013 õszén a Somogy Megyei Kormányhivatal vizsgálatot kezdeményezett és folytatott a Balaton Sound és a Nagyon Zene
fesztiválok engedélyezése miatt több panaszos bejelentése kapcsán. A teljes iratanyagot felterjesztettük a felettes szervhez.  A
vizsgálat lezárult, melyben megállapították, hogy mindent rendben találtak, további intézkedés megtételére nincs szükség. Tá-
jékoztattak bennünket, hogy a panaszosokat az általuk megadott címen nem érték el, ezért nem tudták kézbesíteni a kivizs-
gálásról szóló iratot. 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal 
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. november 18-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester beszámolt
az új temetõben történt lopásokról, ezért a
téli idõszakban a bejárati nagykaput zárva
tartják az esti, éjszakai órákban (18 órakor
zárják be). A kiskapu továbbra is nyitva
lesz.
Villányban  közös testületi ülést tartott a
két képviselõ-testület, melynek fõ napi-
rendi pontja volt a turisztika, illetve a két
településen történõ megjelenés. A Rosé
fesztivál továbbra is a villányi kapcsolatra
épül, de természetesen más borászatok is
megjelenhetnek a rendezvényen. A pavi-
lonokat továbbra is a villányiak biztosítják.
A kulturális kapcsolatot is erõsíteni kíván-
ják. A közeljövõben villányi, illetve zamár-
di napot is szerveznek kölcsönösen.

1. Városkörnyéki üdülõorvosi ellátásról 
döntés, központi orvosi ügyelet szerzõ-
désének módosítása

A képviselõ-testület megtárgyalta a 2013.
június 1-tõl szeptember 30-a közötti idõ-
szak üdülõbeteg ellátással kapcsolatos
költségviselést, és hozzájárul ahhoz, hogy
811.000,- Ft összeg a közremûködõ orvo-
sok részére a Gondozási Központon ke-
resztül kerüljön kifizetésre. A 2013. évi
üdülõorvosi ellátásra vonatkozó, feladat
átadási-átvállalási szerzõdésmódosítást a
képviselõ-testület jóváhagyja, felhatal-
mazza a polgármestert annak aláírására.

2. Siófok és Környéke Többcélú Kistér-
ségi Társulással kapcsolatos dönté-
sek

A kt.  megtárgyalta a Siófok és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás közös vagyo-
nának felosztására irányuló szerzõdést, és
a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás és Siófok Város Önkormányzata
közötti, a társult tagok osztatlan közös tu-
lajdonát képezõ Siófok 6192 hrsz-ú ingat-
lan közös tulajdon megszüntetésére vo-
natkozó szerzõdését jóváhagyja, valamint
elfogadja a társulási felhatalmazást,
amelynek értelmében Siófok Város Ön-
kormányzata mint székhely önkormányzat
a záró beszámolót elfogadja és jóváhagyja,
végül a Magyar Államkincstár részére
megküldje.  A kt. a Siófok és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás mint eladó,
másrészrõl Balatonvilágos Község Önkor-
mányzata, Zamárdi Város Önkormányza-
ta és Vonyarcvashegy Nagyközség Önkor-
mányzat mint vevõk közötti, összesen
7181,- Ft névértékû, AVE-Zöldfok Zrt
törzsrészvény megvásárlására irányuló
adásvételi szerzõdést jóváhagyja.

3. Zamárdiért Közalapítvánnyal kap-
csolatos döntések

A képviselõ-testület a Zamárdiért Közala-
pítvány kezelõ szervét 9 fõrõl 7 tagra mó-
dosítja.  Az alapító okirat a kurátorok fel-
sorolásából néhai Komáry Annamáriát  - a
tag elhalálozása miatt- míg Galló Györ-
gyöt � a tag lemondása miatt � törli, s  a
Zamárdiért Közalapítvány Felügyelõ Bi-
zottságának létszámát 5 fõröl 3 fõre mó-
dosítja.  Az alapító okirat a bizottsági  ta-
gok névsorát törli a felsorolásából a man-
dátumok lejárata miatt. A Felügyelõ Bi-
zottság tagságának betöltésére a Képvise-
lõ-testület felkéri:

1. Hirschmann Attilát,
2. Kajdi Tibornét és
3. Perge Krisztinát.

A képviselõ-testület az alapítvány szék-
helyének a Zamárdi, Szabadság tér 4. cí-
met jelöli meg.

4. Beszámoló a civil szervezetek tevé-
kenységérõl

A képviselõ-testület a Nõk a Balatonért
Egyesület zamárdi csoportja, a Zamárdi
Baráti Kör, az Egészségõr Egyesület és az
Egyesület Zamárdiért beszámolóját elfo-
gadja.

5. Újszülött, csecsemõ támogatása

A kt. támogatja, hogy a 23/2013. (X.22.)
számú, az újszülöttek és csecsemõk támo-
gatásáról szóló rendelet hatálya alá 2013.
november 18-án nem tartozó zamárdi csa-
lád gyermeke polgármesteri keretbõl tá-
mogatásra kerüljön, 30.000,- Ft összegben.

6. Rendeletek megalkotása, módosítása

A rendeletek teljes szövegét megtalálják a
www.zamardi.hu honlapon.

a. az Önkormányzat tulajdonában
lévõ ingatlanok hasznosításáról 
szóló rendelet módosítása,

b. Zamárdi Város Önkormányzatá-
nak Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának módosítása,

c. rendelet a közterületi személy-
taxik, riksák és egyéb jármûvek-
kel nyújtott személyszállítási 
szolgáltatási tevékenységrõl.
Néhány részlet a rendeletbõl:

Zamárdiban közterületen személytaxi
szolgáltatási tevékenységet kizárólag az
önkormányzat által kijelölt taxiállomás-
okon, az Önkormányzat által engedélye-
zett formában folytathatnak.
A kijelölt taxiállomást kizárólag azok a
személy taxi szolgáltatók vehetik igénybe,
melyek a hatályos közterület használati

szerzõdéssel, befizetett csekkel, valamint
az önkormányzat által kiadott matricával
rendelkeznek.

A taxiállomáson minden helyért közterü-
let foglalási díjat kell fizetni, melynek mér-
téke állandó, éves díjnál:
50 000.-Ft/ hely /év.
Az ideiglenes taxiállomáson minden he-
lyért, közterület foglalási díjat kell fizetni, 
melynek mértéke 30 000,Ft/ hely/ rendez-
vény.
( A teljes szöveg a honlapon található).

d. Rendelet a közterületi térfigyelõ
rendszer létrehozásáról,

e. helyi adókról és az adózás rend-
jérõl szóló  rendelet módosítása:

Építményadó:
� �az adómentességekre az 1990. évi C.

tv. 13. §-ában foglaltak az irányadók,
továbbá mentes az építményadó 
alól:

� az ingatlan-nyilvántartási állapot sze-
rint lakás, lakóház, családi ház céljá-
ra szolgáló építmény 10.01 � 130.01 
m² alapterület nagyság között abban
az esetben, ha a magánszemély adó-
alany a lakást tényszerûen bizonyít-
hatóan, életvitelszerûen lakásaként 
használja. 

A fentiekben leírt mentesség a tulaj-
donosokat a tulajdoni hányaduk ará-
nyában illeti meg.

� magánszemély adóalany esetében a 
gazdasági épület, vagy annak azon 
része, amelyet ténylegesen szõlõ- és 
gyümölcstermesztés, vagy bortárolás
céljára használnak, abban az esetben,
ha termény feldolgozására alkalmas 
eszközök az épület helyiség(ei)ében 
ténylegesen megtalálhatóak, 

� magánszemély adóalany esetében 
egészségügyi intézmény céljára szol-
gáló helyiség

� egyéb, nem lakás céljára szolgáló 
építmények után fizetendõ épít-
ményadó összegébõl maximum 
7.000, Ft/év adókedvezmény illeti 
meg azt a magánszemély adóalanyt, 
akinek ugyanazon az ingatlanon ta-
lálható lakása, lakóháza, családi háza
130 m2-nél kisebb alapterületû, és 
azt az adóalany életvitelszerûen laká-
saként használja. Az adókedvezmény
a tuladonosokat tulajdoni hányaduk 
arányában illeti meg.

� Az adómentességre vonatkozó kére-
lem elbírálásakor az adóhatóság a 
rendelkezésére álló nyilvántartások 
alapján � a kommunális hulladék el-
szállítását végzõ szolgáltató bevoná-
sával � megvizsgálja, hogy a mentes
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séggel érintett lakásra vonatkozóan 
az adóalany vagy a hatályos polgári 
törvénykönyv vonatkozó rendelkezé-
sei szerinti hozzátartozója a tárgy
évet megelõzõ adóévben (összesen 
12 hónapban) folyamatosan, megsza-
kítás nélkül igénybe vette-e a kom-
munális hulladék elszállítására fenn-
álló szolgáltatást. Amennyiben a hul-
ladékszállítás a kérelemmel érintett 
ingatlan esetében csak idényjellegû 
(azaz nem az év 12 hónapjára vonat-
kozóan megszakítás nélküli), úgy a 
lakás életvitelszerû otthonként törté-
nõ használata nem bizonyított.�

(A rendelet teljes szövege a honlapon ta-
lálható).

7. Munka- és tûzvédelmi feladatok ellá-
tása

A kt. az alábbi vállalkozókat javasolja
megbízni, az alábbi sorrendben a Zamárdi
Város Önkormányzata és intézményei
munka- és tûzvédelmi feladatainak ellátá-
sára:

1. Balogh Ferenc
2. Kohelka Bt
3. Németh Ferenc

Amennyiben a sorrendben 1. számú vállal-
kozóval a szerzõdés nem jön létre, akkor
értelemszerûen a következõ sorszámú vál-
lalkozó lép a helyére.

8. Csutak Invest Kft kérelme 

A kt.  a 2689/8 hrsz-ú terület( Vasút utca)
zöldfelületi kötelezettségének megszünte-
tését a következõ szabályozási terv módo-
sításakor figyelembe veszi.
A kt. a 2689/7 hrsz-ú önkormányzati tulaj-
donú út burkolatának elkészítésére a terv
elkészítését jóváhagyja, melynek költsége-
it 50-50 %-ban az Önkormányzat, illetve a
Csutak Kft vállalja. A képviselõ-testület a
tervek elkészítését követõen a várható ki-
vitelezési költségek ismeretében dönt a
hozzájárulás mértékérõl. 
A képviselõ-testület a szilárd burkolatú út
elkészültét követõen a gyalogosforgalom
számára kialakított korábbi utat meg kí-
vánja szüntetni azzal, hogy helyette a köz-
lekedés a lakosság számára továbbra is
biztosítva lesz, melynek költségei a kft-t
terhelik.
9. Pezsgõ borfesztivál megszervezése
A  képviselõ-testület támogatja a Zamárdi
pezsgõ borfesztivál  megrendezését a szer-
vezõkkel közösen, 2014. augusztus 7-10.
közötti idõszakban. 
Az Önkormányzat a szükséges közterüle-
tet a rendezõk részére térítésmentesen
biztosítja, ezen felül minden egyéb, a ren-
dezvénnyel kapcsolatos ügyintézést és
költséget a szervezõk (ACONA rendez-

vényszervezés) vállalják. A képviselõ-tes-
tület a konkrét megállapodás-tervezet
alapján hoz további döntéseket. (1 nem)

10. Integrált számviteli szoftver vásárlása
A kt megtárgyalta az Önkormányzat és in-
tézményei részére integrált számviteli
szoftver vásárlására vonatkozó elõterjesz-
tést, és a Saldo által ajánlott Budget
Creator integrált számviteli program vá-
sárlására 1.321 eFt összeget javasolja a
tartalék terhére.

11. Benkõ-Benczúr Balázs közterület-
használati ügye

A kt. a Nessnight Bt, Benkõ-Benczúr Ba-
lázs bérlõ által használt közterület nagysá-

gát 243 m2-ben állapítja meg, a bérlõvel
történt közös egyeztetés után. 
A képviselõ-testület a bérleti szerzõdés-

ben szereplõ 150 m2 nagyságú közterüle-

tet 243 m2-re emeli, 2012. évre visszame-
nõleg. A bérlõ köteles a 2012-2013 évekre

vonatkozó m2 különbözetet (2x93 m2) a
bérleti szerzõdés módosításával egyidejû-
leg megfizetni. 
A bérlõ által igényelt plusz közterületek
igénybevételérõl a képviselõ-testület a fõ-
építészi vélemény megismerése után kíván
döntést hozni. (1 tartózkodás)

12. Kõhegyi utak felújítása

A kt.  a kõhegyi utak felújítására 5 M Ft
összeget biztosít a 2014. évi költségvetés-
ében, a hivatal pedig nyilatkoztassa az
érintett tulajdonosokat a hozzájárulásuk
mértékérõl. 

13. Szent István utcai járda felújítása

A kt. a  Szent István utcai járda I. ütemé-
re (Zöldfa utcáig) a 2014. évi költségvetés-
ében biztosítja az árajánlat szerinti,
11.300.000,- Ft bruttó összeget. 

14. Weinberger Ildikó térburkolási
kérelme

A kt.  támogatja Weinberger Ildikó kérel-
mét, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Admirális étterem Bácskai utcai frontján a
meglévõ betonjárda térkõ burkolattal le-
gyen ellátva.
Az új térburkolat vonalvezetése a jelenleg
járda jellemzõ szélének elfogadása mellett
és annak helyén kerül kialakításra, az épü-
let teljes hosszában. Az új burkolt felület
és a Kiss Ernõ utca csomópontnál vissza-

maradó 2-3 m2 háromszög aszfaltból ke-
rüljön visszaépítésre a kérelmezõ által.

15. Gábor Áron utca és a vasúttól észak-
ra fekvõ területen táblák elhelyezése

A kt. a 2014. évi költségvetés terhére el-
rendeli a vasúttól északra fekvõ területen

a �Mindkét oldalról behajtani tilos� kiegé-
szítõ �Kivéve célforgalom� táblával ellá-
tott rossz táblák lecserélését újra a Mikes
K. és Táncsics M. utcákban, kivéve a Gá-
bor Áron utca, ahol ez az idei évben meg
kell, hogy történjen.

16. Kilátó forgalmával kapcsolatos
döntés

A kt. a kilátónál olyan eszköz kihelyezését
tartja szükségesnek, ami a megállást aka-
dályozza. A képviselõ-testület a többnyel-
vû tájékoztató tábla kihelyezését nem tart-
ja szükségesnek, viszont a lenti parkolónál
lévõ táblára kiegészítõ tábla elhelyezése
indokolt. 
A kilátónál parkolni tilos tábla elhelyezé-
se szintén indokolt.

17. Lidósítások helyszínének meghatáro-
zása

A kt. a fõépítész, és vízügyi szakember be-
vonásával kívánja a lidósítások helyszíné-
nek meghatározását, és a három helyszín-
re vonatkozó tervek elkészítésére áraján-
latok bekérését. A képviselõ-testület to-
vábbá úgy dönt, hogy az óriási csúszda
környékén, nyugati helyszínen valósuljon
meg elõször a lidósítás.

18. Zöldfa utcai vizesblokkról tájékozta-
tás

A kt.  a Zöldfa utcai vizesblokkról szóló
tájékoztatást elfogadja, és kéri az alábbia-
kat: szakember bevonásával vizsgálja meg
(Tomó Tamás, Gócza Tibor vállalkozók) a
városüzemeltetési osztály árajánlatok be-
kérésével, hogy mekkora nagyságrendû
összegbõl lehet a vizesblokk faszerkezeté-
nél lévõ eltéréseket, hibákat kijavítani. 

19. Zamárdi, Kossuth Lajos utcai forgal-
mi rend módosítása

A kt. a Zamárdi, Kossuth Lajos utca te-
kintetében a forgalmi rend módosítását, a
régi rend visszaállítását tartja szükséges-
nek azzal, hogy a végrehajtás során figye-
lemmel kell lenni a pályázati záró ellenõr-
zési határidõkre.  

20. Széphelyi György és társa, valamint 
Kovács Péter bérleti szerzõdése
( teniszpálya)

A kt. a következõ tartalommal jóváhagyja
Széphelyi György és társa, valamint Ko-
vács Péter bérleti szerzõdését, és kéri,
hogy az alábbi tartalommal küldje meg a
hivatal a szerzõdés-tervezeteket mindkét
bérlõ részére:

1. Széphelyi György és társa
� Bérlet idõtartama határozott, 2013. ja-

nuár 1-tõl visszamenõ hatállyal 2014. 
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Idõsek köszöntése

december 31. napjáig.
� Bérlõ a jogelõd bérleti szerzõdésében 

jelzett, maximum 250 m2 közterület-
használatára jogosult, ezenbelül azon-
ban köteles bérelni az általa kizáróla-
gosan használt 153 m2 alapterületet, 
illetve az épület nyugati oldalán fix 
burkolattal ellátott terasz részt. 

� Bérlõ jogosult a felépítmény és a te-
niszpálya közötti, kb. 153 m2 területû 
közterület kizárólagos használatára 
akként, hogy az épület dél-nyugati sar-
kától a teniszpályáig mobil, maximum 
1 méter magas kerítést létesítsen. 

� A bérleti díj 2013. évben 600,- Ft/m2/
év, 2014. évtõl a közterület-foglalási 
rendeletben foglaltak szerint a bérleti 
díj az infláció mértékével növekszik.

� Fizetési határidõ: szerzõdéskötéstõl 
számított 15 nap, a 2013. év vonatko-
zásában legkésõbb 2013. december 31.
A 2014. évben bérlõ jogosult a bérleti 
díjat két részletben, 2014. június 30-ig
és 2014. december 31-ig megfizetni.

2. Kovács Péter

Bérlet idõtartama határozott,
a. felépítmény vonatkozásában 5 év 

idõtartam, bérleti díj rendeletben 
foglaltak szerint III. övezet fix 
felépítmény besorolás, amely 
2013. évben 4322,- Ft/m2, épület 
alapterülete felmérés alapján és 
rendelet szerint 1 méter körbe
járhatóság mellett 123 m2,

b. teniszpályák+közterület bérlete 
2 év, visszamenõleges hatállyal 2013. 
január 1. napjától kezdõdõen, tenisz-
pályák bérleti díja 2013-ban 390.540,- 
Ft, 2014. évben a közterület-foglalási 
rendelet szerint inflációval növelve,

c. bérlõ által igényelt közterület (32 m2, 
felépítménytõl délre a teniszpályákig),
600,- Ft/m2/év,

d. bérlõ által nem igényelt, de az épület 
rendeltetésszerû használatához hozzá-
tartozó betonburkolatú terasz az épü-
let keleti bejárata mellett felmérés 
alapján 19,5 m2, 600,- Ft/m2/év,

e. Kovács Péter bérlõ részére a képvise-
lõ-testület engedélyezi, hogy a tenisz-
pályák déli oldaláról sorompóval ellá-
tott bejáraton keresztül a teniszpályák-
tól keletre, a közparkban 4 méter szé-
lességben, körülbelül 80 méter hosszú-
ságban a közterületet bejáróként hasz-
nálja abból a célból, hogy saját gépjár-
mûjével a felépítményét megközelít-
hesse. Az ideiglenes bejárót jogosultak
bérlõnek a teniszpályára érkezõ ven-
dégei is használni annak érdekében, 
hogy bérlõ által bérelt a 32 m2 alapte-
rületû ingatlanrészen parkolhassanak.

A képviselõ-testület úgy dönt, hogy a kö-
vetkezõ év tavaszán a közparknak Kovács
Péter klubházától keleti oldalra esõ részét,
amely jelenleg kaviccsal burkolt, - de a
bérlõ nem kívánja bérelni - állíttassa hely-
re a GAMESZ, és bocsássa vissza füves te-
rületként a közforgalom számára. 

21. Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatti ön-
kormányzati lakások fûtés korszerûsí-
tése

A kt.  egyetért és javasolja, hogy a hivatal
mérje fel a Fõ utca 106. szám alatti, Jócsik
Mihály, valamint Horváth Zsanett által
bérelt önkormányzati lakások fûtés kor-
szerûsítésének költségeit szakember bevo-
násával. A pontos költségek ismeretében
dönt a képviselõ-testület arról, hogy a
2014. év költségvetésébe az összeget be-
építi-e.

22. GAMESZ Iveco tehergépjármû rako-
dókanál vásárlásának engedélyezése

A kt. a GAMESZ Iveco tehergépjár-
mûhöz rakodókanál vásárlás engedélyezé-
sét belsõ átcsoportosítással, a GAMESZ
mûködési költségvetésének terhére.

Matyikó Zsuzsa

Hagyományos karácsonyi ünnepségét rendezte meg
Zamárdi Város Önkormányzatának Humán Bizottsága
2013.december13-án a Közösségi Házban, melyre 65 éven
feletti polgáraink voltak hivatalosak. Többször megrendez-
tük már, de mégis, most is izgatottak voltunk, hogy sikerül-
jön, érezzék jól magukat kedves Vendégeink! Az érkezõket
a szépen feldíszített nagyterem, csillogó karácsonyfák,
megterített asztalok várták, melyeken a diós-mákos kalács,
a szaloncukor és a mandarin már az ünnep hangulatát idéz-
te. A rendezvényt Csákovics Gyula polgármester nyitotta
meg köszöntõjével, majd Nógrádi Tóth István, Kocsor Irén,
S.Nagy Zsuzsa és Csáki Tibor mûvészek hangulatos mûsor-
ral szórakoztatták a közönséget. 
A jelenlévõk átvehették az önkormányzat ajándékát,
3.000.-Ft értékû vásárlási utalványt; akik nem tudtak eljön-
ni utólag, január 31-ig kaphatják meg.
A rendezvény sikerét köszönjük az alábbi támogatóknak,
közremûködõknek:
a finom kalácsot a napközis konyha dolgozóinak,
a mézes figurákat az óvodának, a mézet Nagy János mé-
hésznek,
a szaloncukrot és a mandarint a szántódi SPAR áruháznak.
A jó hangulathoz a finom borokat Bacsa Andris, Csehi
Gábor, Friesz Gyula, Németh Laci Sicke, Pálfi István, Pász-
tor János,Takács Ottó, Tóth Mihály és Valla Norbert
borosgazdák hozták.

Köszönjük a Segítõ Kezek Alapítvány részérõl Papp
Jánosné, a Gamesz részérõl Tóth József és Szovák Zoltán
segítségét.
Utoljára, de nem utolsósorban köszönjük a jó muzsikálást
Domján Zoltánnak, mellyel remek hangulatot teremtett!

HUMÁN Bizottság tagjai
Gyermekjóléti, családsegítõ és házisegítség-nyújtó

szolgálat dolgozói
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Kedves Vállalkozók!

2014. január 15-én szerdán 9-16 óráig egy
olyan marketinges szakembert látok ven-
dégül a Közösségi Házban, aki egy work-
shop keretében az alábbi bemutatkozásban
mindent elárul a honlappal és a
Tourinform Iroda-zamárdi vállalkozók to-
vábbi együttmûködése érdekében tett elsõ
lépésekrõl. Szeretném, ha a jövõ évi sze-
zonban egymást erõsítenénk, és ehhez a
honlap nagyban hozzájárulna majd. Azt
szeretnénk elérni, hogy az idelátogató ven-
dég egyszerre kapjon információt rövid
idõn belül (amit a honlapon eltölt) szállás-
ról, szolgáltatásról, programokról, infor-
mációs központról és közérdekû közlemé-
nyekrõl egyaránt.

Bízom benne, hogy a kezdeményezés az
Ön érdekeit is szolgálhatja és elfogadja
meghívásomat Damjanovich Nebojsa elõ-
adására. A célunk továbbra is közös, egy si-
keres szezon elkönyvelése 2014-ben és utá-
na is, én úgy gondolom, együtt erõsebb len-
ne a reklám mindenkinek.

Az online marketing szeminárium témái:

1) A sikeres magyarországi szállodai mar-
ketingesek titka

Az elõadó megmutatja és elmagyarázza,
mitõl és melyik vállalkozások/szállodák si-
keresek Magyarországon, hol vannak azok
a hibák, amelyek 90%-át a vállalkozás/
szálloda elköveti

2) A hatékony és nem hatékony online rek-
lámeszközök (1)

Az elõadás arról szól, hogyan kell és ho-
gyan nem kell hirdetni, mik a hatékony
eszközök és miért, illetve melyek ártanak
inkább egy vállalkozásnak/szállodának

Gyakorlat: Jelenlegi website auditálása
sablon alapján

3) A hatékony és nem hatékony online rek-
lámeszközök (2)

Az elõadás arról szól, hogyan kell és ho-
gyan nem kell hirdetni, mik a hatékony
eszközök és miért, illetve melyek ártanak
inkább egy vállalkozásnak/szállodának

Gyakorlat: Online reklámeszközök kivá-
lasztása és a médiaterv készítése sablon
alapján

4) Facebook marketing, ami a vállalkozá-
soknak/szállodásoknak mûködik és ami
nem

Az elõadó megmutat néhány szállodai ha-

tékony Facebook marketing stratégiát és
elmagyarázza a mûködési mechanizmuso-
kat

Gyakorlat: Facebook stratégia kialakítása
sablon alapján

Az elõadó:

Damjanovich Nebojsa - a hazai online
marketing egyik meghatározó szereplõje

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Jövõ évi rendezvénynaptár

Várjuk az intézmények, civil szervezetek,
vállalkozók, magánszemélyek 2014-re ter-
vezett programjait, hogy a rendezvénynap-
tárban a többi esemény mellett szerepel-
tetni tudjuk, és a város honlapjára is felke-
rüljenek.
A programokat a zamárdi@tourinform.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 hirdetésének díját, 2014.
január 15-ig tegye meg.

Balaton Sound jegyértékesítés
Január 20-tól irodánkban is lehetõség van
a fesztiválra jegyet vásárolni.
Napijegy: 15.000 ,-
Bérlet (elsõ 15.000 darab ára): 37.990,-
Az elsõ 15.000 darab után: 44.000,-
Kempingjegy: 3.990,-

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, ba-
seball sapka, strandtáska, stb

Januárban hétfõtõl péntekig: 8:00-15:00
óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelke-
zésére.

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

Hogy milyen sokan magukénak érez-

ték/érzik a Katolikus Karitász által megfo-

galmazott mottót, megtapasztalhattuk

advent idején.

A Hírmondóban közzétett felhívásunkra

szinte özönlöttek a fõként tárgyi adomá-

nyok, melyek a december 14-én tartott

jótékonysági vásárunkon kerültek el-

adásra. Az elõzõ évinél - 126000 forint -

kevesebb, 88000 forint lett a bevételünk,

de idén nem kettõ, hanem csak egy alka-

lommal �nyitottunk boltot�. Az érdeklõ-

dés most is leginkább a házi készítmé-

nyekre � befõtt, lekvár, méz, mézeska-

lács, mézes dió - irányult, de kelendõk

voltak a szinte fillérekért árusított

ruhanemûk is. Ennek ellenére ez utóbbi-

ból több zsáknyi megmaradt; már meg-

kezdõdött a rászorulókhoz juttatása.

Karitász csoportunk a polgármester úrtól

kapott egy helyiséget, így a tárolási, rak-

tározási gondok meg fognak oldódni.

Jólesett találkozni olyanokkal, akik ra-

gaszkodtak a vásárlás nélküli adakozás-

hoz. Volt, aki több kilónyi élelmiszert -

lisztet, cukrot, csokoládét, konzervet -

hozott; ebbõl karácsonyi ajándékcsoma-

got tudtunk összeállítani anyagi gondok-

kal küszködõknek.

A Zamárdi Baráti Kör néhány - 65 év fe-

letti - tagja felajánlotta az önkormányzat-

tól kapott vásárlási utalványát. Ezek is rá-

szoruló családokhoz kerültek.

Nagyon köszönjük az eddigi és további

pénzbeli, tárgybeli támogatásokat!

/Számlaszámunk:

508 00221 - 1000 7606 /

Köszönöm csoporttársaimnak és az ön-

kénteseknek azt az áldozatos munkát,

amelyet adventi vásárunk eredményes-

sége érdekében végeztek!

Bemné dr. Schneider Mária

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR HÍREI

KARITÁSZ HÍREK

�Jónak lenni jó��
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Kovács Barbara: Karácsony

Télen a hó hull égi magasból,
indul a szánkó, siklik a dombról.
Gyúlnak a gyertyák, pici fények égnek,
örülnek az emberek az ünnepi fénynek.

Pici csengõ csendül,
nagy harang zendül,
téli éjszakában
ünnepi csend ül.

Hópihe szárnyon angyalok szállnak,
karácsonykor elrepül a szívekbõl a bánat.
Szeretetet adnak, szeretetet kapnak,
jut belõle bõven kicsinek és nagynak.

Az ADVENT az óvodások számára is várakozással teli idõszak.
Tudják, hogy Jézus születésének �ünneplésére� készülõdünk, de
azt is érzik, hogy ez kicsit más, mint a hagyományos szülinapok.
Talán éppen emiatt készülnek minden évben ilyen izgatottan ott-
hon és az óvodában is a karácsonyra. Várják, és közben jólesõen
elfogadják, hogy a családok, közösségek tagjai ráérõsen egymásra
figyelnek, társaik gondolatát lesik, örömszerzésen, meglepetése-
ken törik a fejüket. Apró kis tettekkel készítik fel a lelküket, ott-
honukat a karácsonyi hangulatra.
Az óvodában is nap nap után apró feladatokat kaptak a gyerme-
kek közösen vagy egyenként.
Néhány ezek közül:

- elõkészítettük az adventi koszorúkat, naptárakat, feldí-
szítettük közösen a csoportszobákat, folyosókat

- a NABE elsõ gyertyagyújtásakor részt vettünk az ünnep-
ségen, énekeltünk, verseltünk

- gyertyatartót készítettünk só-liszt gyurmából
- Katalin, illetve Borbála-ágat helyeztünk a vázákba
- Mikulást barkácsoltunk fakorongra
- Kirándultunk Nagykarácsonyba a Mikuláshoz
- Kipucoltuk a csizmáinkat, így vártuk a Mikulást � addig

az óvó nénik báboztak a gyermekeknek
- Karácsonyfadíszeket festettünk, vágtunk, ragasztottunk
- Fenyõfát barkácsoltunk tobozokból, papírcsíkokból
- Hópihét, terítõt vágtunk
- Ajándékot készítettünk a családjaink számára
- Pattogatott kukoricából fûztünk girlandot
- Mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk
- Tenyérnyomattal fenyõfát festettünk
- A nyuszi csoportos kisfiúk �Lucáztak� a csoportokban,

irodákban, Polgármesteri Hivatal elõtt
- Elültettük a Luca-búzát
- Feldíszítettük a városi kisfenyõket a városháza elõtt
- Karácsonyi verseket, énekeket tanultunk
- Kitakarítottuk a babaszobát, babakonyhát, kimostuk a

babaruhákat
- Szép sorjában meggyújtottuk az adventi koszorú gyer-

tyáit
- Örömmel fogadtuk az iskolások betlehemes játékát
- Megnéztük a városi betlehemet, karácsonyi énekeket

hallgattunk, énekeltünk a templomban orgonakísérettel

A karácsnyi ünnepre az óvodások szüleit is hívtuk, együtt örültünk
a feldíszített karácsonyfának, az ajándékoknak. Megkínáltuk sze-
retteinket mézeskaláccsal és bejglivel. Közösen próbálgattunk ki
az új játékokat.
Az otthoni karácsony elõtt jókívánságokkal búcsúztunk egymás-
tól, s bizakodva várjuk az elkövetkezendõ évet: feltöltõdve a de-
cemberi egymásra figyeléssel, örömszerzéssel, családi meghitt

együttléttel, biztonságérzettel, nyugalommal.
Hisszük, hogy az egymás felé fordulás, az elfogadás lehet alapja
egy nyugodtabb jövõnek!

Osváth Erzsébet: Jókedvû köszöntõ

Tele a tarisznyám 
tréfával, jókedvvel.
Csombékot kötök rá,
hogy el ne szökhessen.
Az új esztendõre
tartogatom kincsem.
Aki búval bélelt,
annak adok ingyen.

Gyertek, ti kesergõk,
ez mind a tiétek.
Jókedvvel kínálom,
itt van hát, vigyétek!
Marad magamnak is,
nektek is jut bõven.
Legyen jó kedvetek
az új esztendõben!

Óvodai hírek
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Egészségõr Egyesület híreiIskolai hírek

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

7-én alsósaink játékos ügyességi versenyen szerepeltek
Balatonszemesen, ahol a negyedik helyet szerezték meg. Délután
tornacsarnokunkban mindenki vetélkedhetett a jól sikerült Miku-
lás-kupán. 
7-én Tatán rendezték a Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos
döntõjét. A versenyre bejutó csapataink (6.o, 7.o.) szépen szere-
peltek. Legügyesebbek a hatodikosok voltak, õk az országos ver-
seny ÖTÖDIK helyezését érték el. A csapatot CSEHI GRÉTA,
CSONKA REGINA, HORVÁTH MIRJAM, WALTER DOMINI-
KA alkotta. A 7. osztályosok-Gál Péter, Gruber Dóra, Horváth Ba-
lázs, Varga Kata- a 9. helyen végeztek.
10-ig jelentkezhettek nyolcadikosaink a központi írásbeli felvéte-
li vizsgára.
13-án rendeztük alsósaink számára a hagyományos mesemondó
versenyt. Az 1. osztályban Gruber Ádám volt a legügyesebb, a 2.
osztályban Orosz Benedek, a 3.-ban Erdei Csenge, a 4.-ben Szabó
Bence mondta el legszebben a meséjét.  
13-án a hagyományos karácsonyi vásárban minden jóban (játé-
kok, sütik, pizza, fodrászat, stb.) volt részünk. Ezúttal adomány-
gyûjtést is szerveztünk.
21-én, szombaton az alsós napközisek nagysikerû karácsonyi mû-
sorával kezdõdött a napunk, majd osztálykeretben folytattuk az
ünneplést. Az alsósoknak remek napjuk volt: Figura Ede hagyo-
mányos karácsonyi irodalmi mûsorán szórakoztak felhõtlenül.
A téli szünet már nagyon jókor jött, mindannyian elfáradtunk. A
félév zárása korán lesz, � már január 17-én - így szükségünk is van
a feltöltõdésre. Találkozunk január 6-án!
Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk min-
denkinek! 

�A lélek sugárzása széppé teszi az embert.
Az ember szépsége nyomán összhang születik a házban.

Az otthon nyugalma rendet teremt a hazában.
S ha az országban rend honol , béke köszönt a világra.�

/Kung Fu-ce / 

Békés, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
Egészségõr Egyesület

November 25-én tartottuk hagyományos szeretetvendégségünket
gyertyagyújtással és ajándékozással egybekötve .Köszönetünket
fejeztük ki azoknak a családoknak és házaspároknak, akik az
elmúlt idõszakban sokat segítettek az egyesületnek.
Gratulálunk Bartus Istvánnak és Csirinek, Tóth Lajosnak és
Mártinak,  a Szili családnak, Takács Tibornak és Szilvinek, Perge
Lászlónak és Krisztinek.

November 28-án és 29-én  a Wellamarin vendégszeretetét
élvezték jutalmul azok az egyesületi tagok, akik a májusi fõzõ-
napon  szakácskodtak vagy kuktáskodtak.

SZÁMADÁS 2013.

� Az élet csak egy feladat, s mint a feladatoknál, az 
életben is mindig elõre tekintünk, de visszapillantva
okulunk belõle. �

/ Kierkegaard/

Most is van mire visszapillantanunk! Tíz szakember elõadása, két
országjáró kirándulás , négy sport- és kulturális rendezvény és hét-
féle szûrés szerepelt a 2013 januárjában összeállított programban.
Az egészségügy különbözõ területérõl hívtunk elõadókat.
Vendégünk volt: dr. Cseh Iván Patrik háziorvos,  Horváth Béla
mentõs, a rák ellen harcoló prof. dr. Dávid Tamás, dr. Pupp
Antónia bõrgyógyász fõorvos, dr. Perjés Gábor urológus fõorvos,
dr. Gritzné Gyõry Zsuzsanna egészségnevelõ egyetemi tanár, dr.
Gombos Katalin szemész fõorvos, dr. Páli Katalin onkológus
fõorvos, Cserna Mónika gyógytornász és dr. Mozsgay Géza
pszichiáter.
Meghívott vendégeink névsora jelzi, hogy elõadásaik az egészség-
megõrzés széles körét ölelték át.
A szûrésre jelentkezõk szép száma azt mutatja, hogy a szûrések
szervezése egyesületünk erõssége. Az elmúlt évben is volt komp-
lex szûrés Kaposváron. 56 fõ vett részt nõgyógyászati, mammográ-
fiai, tüdõ- és csontsûrûség-vizsgálaton. Ez kiegészült a zamárdi
háziorvosi rendelõben prosztata és melanóma, Siófokon ultrahan-
gos szûréssel. Reményeink szerint 2014-ben hasonló
lehetõségeket kapunk a Kaposi Mór  Oktató Kórháztól.
Szemészeti szûrésre pedig Siófokon kerül sor.
Országjáró honismereti kirándulásaink, kulturális és sportren-
dezvényeink nem csak az egyesületi tagok körében kedveltek. Áp-
rilisban Pannonhalma, májusban a Kõhegy, júniusban a Balaton-
part, októberben a Dunakanyar szolgált programjaink helyszíné-
ül. Az  óvodások,  iskolások és  szüleik  között  legnépszerûbb a 
� Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért� sportnap. A mozgásos,
játékos  sportrendezvényre a  legkönnyebb mozgósítani. Igaz, szo-
kásos támogatóinkra  / óvoda, iskola, GAMESZ, Önkormányzat,
Polgárõrség, Zamárdi Baráti Kör / itt is számíthattunk.
Segítségüket köszönjük.
A település rendezvényein � városnap, fõzõnap -  egyesületünk is

bemutatkozott. Ez utóbbit kulturális programmal egészítettük ki.
� Zamárdi, szeretlek! � címmel vetélkedõt szerveztünk. A
versenyzõ fiatalok  és a rendezvényt szponzoráló vállalkozók
bevonásával  nyitni kívántunk a város lakói felé. Csupán egy össze-
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jövetelünk � az adventi szeretetvendégség � zártkörû.
Az elõadások, szûrések, szabadidõs programok nem csak az

egyesületi tagok, hanem minden érdeklõdõ számára nyitottak.
Szeretnénk, ha minél többen élnének a szervezetünk által nyújtott
lehetõségekkel. Ezért is igyekszünk idõben informálni a lakossá-
got  rendezvényeinkrõl. Ennek ellenére néha elõfordul, hogy az
érdeklõdõk választásra kényszerülnek, mivel egyidejûleg több
program kerül megrendezésre. Reméljük, hogy egy kis odafi-
gyeléssel, megértéssel ez a szervezési gond a jövõben megoldható.

Az új évben is szeretettel várjuk sorainkba mindazokat, akik
felelõsen gondolkodnak egészségükrõl. 2014-ben  is számítunk a
tagság segítõkész együttmûködésére.

MEGHÍVÓ
az új év elsõ összejövetelére

Idõpont:  2014. január 27. hétfõ  17 óra 
Hely: Zamárdi Közösségi Ház

Témák: Számadás és tervezés / beszámoló a 2013. év
munkájáról, az új év programja : 

szûrések,
elõadások,
kirándulások /

Egészségmegõrzõ ötletbörze
Tagdíjfizetés

Minden régi és belépni kívánó új tagot � egyesületünk
jóvoltából - fehér asztal mellé szeretettel várunk. Január
hónapban ingyenes szemvizsgálatot /szemnyomás, szemfenék
stb. /szervezünk Siófokra a DENIS OPTIKÁBA.  Jelentkezni

és idõpontot egyeztetni január 10-ig lehet
Takácsné Szilvinél / 06 / 30/ 850 � 9911 /

November 26-án a NABE irodában Kiss Csabáné Éva se-
gítségével adventi és karácsonyi díszeket készíthettek egye-
sületünk tagjai. November 28-án a templom elõtti téren a

GAMESZ dolgozói felállították a betle-
hemet. Segítségüket ezúton is köszön-
jük!
A betlehem és az adventi koszorú díszí-
tésében NABE asszonyaink vettek részt.
Nagy szeretettel és izgalommal
készültünk adventi ünnepségünkre.

Mûsorunk keretében felléptek az óvodások, a zeneiskola
zamárdi tanulói, Szabó Eszter, Gál Péter és családja,

NABE hírek



Belegi karácsony

Tavaszi �iskolakeresõ� utunk során kerültünk kapcsolatba
a belegi tagiskola pedagógusaival és tanulóival. Június ele-
jén - kedves meghívásuknak eleget téve - részt vettünk a
katolikus templom felújításáért rendezett jótékonysági mû-
sorukon.

Novemberben egy nagy boríték érkezett - postán - a somo-
gyi falucskából: õszi fõvárosi kirándulásuk élményeit meg-
örökítõ gyermekrajzok és beszámolólevél, köszönet Bogi-
tól és Jancsitól, amiért nem maradtak le õk sem az utazás-
ról.Elhatároztuk, hogy karácsony elõtt ismét ellátogatunk
Belegre, és személyre szóló ajándékokkal lepjük meg a 20
kisiskolást. December 17-én került erre sor. Vártak ben-
nünket - verssel, énekkel és rajzokkal. Az egyik tarka virá-

gos kép fölött ceruzával írt sorok: �Köszönjük, hogy szeret-
nek minket, köszönjük, hogy ilyen messzirõl jönnek az is-
kolába.�Az ajándékosztás utáni percekben megszûnt szá-
mukra a világ; örömtõl csillogó tekintetük a csomagok tar-
talmára irányult.
A NABE-s vászonszatyrokból csokoládé, szaloncukor,
könyv, játék - baba vagy plüssállat - és 1 kiló mandarin ke-
rült elõ. A gyümölcsöt hazavitték, de a többi az iskolában
maradt, hogy majd a Megváltó születésnapján a karácsony-
fa alól vegyék végleg birtokukba. 15 zsák ruhanemût hagy-
tunk ott, ami nagy segítséget jelent a 600 fõs település lakó-
inak.

Hazaindulásunk elõtt megnéztük a templomban ünnepi
mûsoruk próbáját. �Megfogott� egy ott elhangzott mondat,
amelyen nem csak a Jézuskát váró idõszakban érdemes el-
gondolkodni: �Akinek belsõ ragyogása van, egyedül sem
boldogtalan.�

B. SCH. M.
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Horváth Balázs,
iskolánk tanulója az Eulakes nemzetközi
oktatási versenyen a Balatonról készített

fotóival
2. helyezést ért el.

Szívbõl gratulálunk!
Díja:

Bakonybélbe, a Csillagdába családi kirándulás.

Troppertné Kránitz Tímea. Szakáli Anna karácsonyváró
gondolatai után gyújtottuk meg az adventi koszorún az el-
sõ gyertyát. Ezt követõen a �Kisded született� címû betle-
hemi játékot adták elõ a somogyfajszi iskolások a temp-
lomtéren. A rendezvényen szereplõ kicsiknek-nagyok-
nak köszönjük, hogy színvonalas elõadásukkal emelték az
ünnep hangulatát. Köszönet Csonka Andrásnak és Hor-
váth Károlynak a somogyfajszi diákoknak juttatott ajándé-
kokért!
A Polgárõr Egyesület és NABE tagjaink forralt borral, fi-
nom süteményekkel és meleg teával kínálták a szép szám-
ban megjelenteket. December 14-én csoportunk az ünnepi
díszbe öltözött osztrák városba, Grazba kirándult.

Zamárdi város lakóinak békés,
boldog új esztendõt kívánunk!

Jégbetlehem Gráz
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240 éve 1774. szeptember 8-án Vajda Sámuel tihanyi apát 
felszentelte az új templomot, 
(az építkezés 1771 nyarán kezdõdött).

130 éve 1884-ben Tóth Endre kántortanító �mester úr� 
1907-tõl-1940-g tanított iskolánkban. 

115 éve 1899-ben az újszülöttek száma: 34 fõ, az elhuny-
také 27 fõ.

100 éve 1914. július 28-án kitört az elsõ világháború 
(1914-1918). Hõsi halottaink száma 41 fõ.

85 éve 1929-ben épült a Hõsök kápolnája, Laki Benno 
plébános anyagi támogatásával
és a lakosság társadalmi munkájával.

85 éve Az 1929-ben elkészült telepi kápolnát dr. Rott 
Nándor veszprémi megyés-püspök szentelte fel.

85 éve 1929-ben nevezték ki � hivatalosan � Zamárdi 
elsõ körzeti orvosát, dr. Polczer Imre Istvánt 
(1955-ben ment nyugdíjba).

85 éve 1929-ben Erdélyi Dezsõ gyógyszerész megalapí-
totta Zamárdi elsõ patikáját.

85 éve 1929. május 10-én Réti Flórián csendõrtiszt-
helyettes � Zamárdi felsõ és Tóközi bejáró között
� rablógyilkosság áldozata lett.

75 éve 1939-ben elkészült az új iskola három tanterme 
(napjainkban a napközi és a néprajzi gyûjtemény 
található itt).

75 éve 1939. december elsõ napjától Fõvárosi
Nevelõotthonban lengyel gimnázium
és líceum mûködött.

75 éve 1939. szeptember elején kitört a második 
világháború. Zamárdi vesztesége:
45 hõs halott, a háborús áldozatok száma: 17 fõ.

70 éve 1944. december 3-án � vasárnap este � a szovjet 
csapatok elérték Zamárdi területét. A község 
lakosságát december 12-én kitelepítették, mert a 
falu hadmûveleti területté vált.

55 éve 1959. március 5-én megalakult a Balaton ter-
melõszövetkezet.

45 éve 1969-ben a Községi Tanács megbízza a Törpe 
Vízmû Társulatot a szennyvízcsatorna 
megépítésével. 

40 éve 1974-ben a Községi Tanács elköltözött a 
Fürdõtelepre, a mai Szabadság térre.

40 éve 1974-ben a helyi tanács megvásárolta a falu egyik 
legrégibb házát, a mai
�Tájházat� (épült 1847-ben).

30 éve 1984-ben megkezdték a gázvezeték építését a 
központi utcákban.

25 éve 1989. augusztus 29-én megtörtént az új isko-
laépület II. szárnyának átadása.

20 éve 1994-ben megtörtént az új - Endrédi úti � 
köztemetõ megnyitása.
(Bekerülési költsége: 12 millió 500 ezer forint.)

20 éve 1994-ben elkészült a �Zamárdi séták� elsõ kiad-
ványa.

15 éve 1999-ben az újszülöttek száma: 26 fõ, az elhuny-
tak száma: 36 fõ.

15 éve 1999. szeptember 19-én � 90 éves korában � 

elhunyt Piller Dezsõ, iskolánk
nyugalmazott tanára, Zamárdi díszpolgára. 
Halálával egy kitûnõ pedagógus,
honismereti kutató távozott az élõk sorából.

Az eseménynaptárt összeállította: Friesz Kázmér
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Köszöntés

Bozsoki Lajosné-Magdus néni-
1918. december 13-án látta meg a napvilágot.

95. születésnapján köszöntötték Õt
-városunk legidõsebb lakóját-

a humán bizottság tagjai.
Isten éltesse sokáig Magdus nénit

jó erõben egészségben.

HELYTÖRTÉNET

KÖNYVELÉST
, adótanácsadást, bérszámfejtést vállal

könyvelõirodánk

egyéni vállalkozók, õstermelõk részére már
10.000,-Ft+ÁFA havidíjtól,

vállalkozások részére 30.000,-+ÁFA/havidíjtól!

KOLOZSI TÓTH BT.
Lulla Jabapuszta, Tel.:06-30/616-8581



Tisztítsa ki otthonát a gõz természetes
erejének segítségével.

Szárazgõzzel mûködõ takarítógép vegyszermentesen
fertõtleníti a lakás minden pontját még a nehezen

elérhetõ és takarítható helyeket is.

� Kárpít tisztítás szövet és bõr 140 C-os 

Szárazgõzzel azonnal száradással 

� fuga

� csempe, lamináltpadló, parketta

� ablaktisztítás

� ponyva (napernyõ)

� szõnyeg

� fürdõszoba, WC, csaptelepek vízkõmentesítése

� gyerekszobák teljeskörû fertõtlenítése

� konyhai eszközök tisztítása (hûtõ, tûzhely, sütõ, moso-

gatógép
Áraink:

5 órára   7.500.-
8 órára   9990.-

24 órára 13.500.-
Áraink bruttó árak.

Kitakarítjuk lakását üzletét igény szerint.
Elérhetõség minden nap 08.00.-18.00. között.

+36/30-7375-409,  +36/70-4086-008
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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.
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Tisztelt Zamárdi Polgárok!

Sajnálatos módon az elmúlt idõszakban Zamárdi város
közigazgatási területén több betörés is történt. Annak
ellenére, hogy a város területén több helyen már mûködik
a kamerarendszer, és a rendõrség is lehetõségeihez mérten
igyekszik minél több járõrszolgálatot teljesíteni, valamint
polgárõreink pluszszolgálatokat látnak el, nem tudunk min-
den helyszínre egyidejû felügyeletet biztosítani. Annak
érdekében, hogy a településünkön felbukkanó gyanús
személyeket kiszûrjük, kérek minden zamárdi lakost, hogy
fokozottan figyelje közvetlen környezetét, óvja saját és
szomszédai értékét.
Amennyiben valaki gyanús személyeket vagy szokatlan
eseményt észlel, jelezze a balatonfölvári járõrszolgálatnak
vagy a körzeti megbízottnak. Abban az esetben, ha gépjár-
mûvel közlekednek a gyanús személyek, írja fel a gépkocsi
rendszámát. 
Természetesen a rendõrségi vezetõkkel történt
egyeztetések alapján a rendõri szervek a továbbiakban is

fokozott figyelmet fordítanak a területre. A balatonföldvári
õrsparancsnok úr még egy új körzeti megbízottat, név
szerint Molnár Balázst nevezett ki. Polgárõreink is sûrítik
az ellenõrzõ tevékenységüket.

Jócsik Mihály kmb elérhetõsége: 30-5353-192.
Molnár Balázs kmb elérhetõsége: 70-415-9728.
Balatonföldvári járõr elérhetõsége: 20-4487-941.

Csak közös összefogással, egymásra odafigyelve érhetünk
el eredményt. Elõre is köszönöm segítõkészségüket.

Csákovics Gyula polgármester

Tájékoztatás

Zamárdi város területén mûködõ postai szolgáltatóhely
általános nyitvatartási ideje 2014. január 1-jétõl:
Hétfõtõl csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-17.00
óráig, szombat, vasárnap zárva.

Zamárdi Hírmondó 2014. február              Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXII. évf. 2. szám

Felhívás

Zamárdi szabadstrand télen,
2010. december 28-án.



Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2014. február

BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. december 16-i ülésérõl.

Csákovics Gyula polgármester elmondta, hogy a há-
ziorvosi körzettel kapcsolatban tárgyalást folytatott
az Országos Alapellátási Intézetben. A két körzet
összevonását nem javasolják, tartós helyettesítéssel
megoldható egyelõre az orvosi ellátás. Az Önkor-
mányzat részére természetesen az a legfontosabb
szempont, hogy a betegek ellátása zavartalan legyen.

1. SIÓKOM Nonprofit Kft-vel kötendõ közszolgálta-
tási szerzõdés  

A kt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 2014.
január 1-tõl 2014. december 31-ig a SIÓKOM Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-t
(székhelye: 8600 Siófok Hock J. köz 2. II. em.,
képviseli Ujkéry Veronika ügyvezetõ) közszolgáltatót
bízza meg.

3. Rendeletek megalkotása, módosítása

A rendeletek teljes szövegei megtalálhatóak a
www.zamardi.hu honlapon.

A képviselõ-testület megalkotta 
- rendeletét a helyi hulladékkezelési közszolgál-

tatás rendjérõl és a településtisztaság egyes
kérdéseirõl, 

- az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet
módosításáról,

- a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
rendelet módosításáról,

- a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló
rendelet módosításáról,

- a szociális igazgatásról, és szociális ellátásról
szóló  rendelet módosításáról, 

- a temetõkrõl, temetkezésrõl szóló rendelet
módosításáról,

- az Önkormányzat tulajdonában lévõ ingatla-
nok hasznosításáról szóló rendelet módosítá-
sáról.

4. Egyszeri zöldhulladék összegyûjtésének, szállításá-
nak és ártalmatlanításának megrendelése

A kt. megrendeli az AVE Zöldfok Zrt-tõl egyszeri
zöldhulladék összegyûjtését elszállítását és ártalmat-
lanítását 310.000,- Ft+ÁFA összegben Zamárdi belte-
rületére vonatkozóan a céltartalék terhére.

5.  Zamárdi, Petõfi S. utca 1. szám alatti önkormány-
zati ingatlan bérbe adása

A kt.  Mérõ Zsuzsanna egyéni vállalkozó részé-
re bérbe adja a Zamárdi, Petõfi S. utca 1. szám alat-

ti önkormányzati ingatlant, 3 év idõtartamra 2014.
január 1. napjától.
Bérleti díj nettó 400.000,- Ft+ÁFA+rezsi/év.

6. Joó Gábor kérelme 

A kt. Joó Gábor kérelmének nem ad helyt, így a
Zamárdi Petõfi Sportegyesülettel hosszú távú bérle-
ti szerzõdést nem kíván kötni a sporttelepre vonat-
kozóan, tekintettel a jövõ évben várható vasútvonal,
városközpont fejlesztésére.

7. 2 db ledes kivetítõ elhelyezése Zamárdi területén

A kt. a jövõ évi költségvetésben biztosít forrást 2
db ledes kivetítõ elhelyezésére a szélesebb körû, köz-
érdekû tájékoztatás érdekében (volt GAMESZ épület,
Polgármesteri Hivatal). 

8. Önkormányzati pavilonok beszerzése

A kt. a 2014. évi költségvetésében 5 db, önkormány-
zati fából készült pavilon beszerzésére keretösszeget
kíván biztosítani.

9. Közvilágítás korszerûsítése

A képviselõ � testület elrendeli, hogy a Polgármes-
teri Hivatal és a GAMESZ ismertesse a TEGA VILL
Kft-vel a közvilágítással kapcsolatos adatokat, és dol-
gozzák ki a közvilágítás korszerûsítésére vonatkozó
javaslatukat.

10. Az általános iskola épületenergetikai fejlesztése

A kt. megbízza az egyedüli ajánlatot adó Winergy
Mérnökiroda Bt-t, hogy a zamárdi általános iskola
épületenergetikai fejlesztésének elõkészítési munkái-
ra adott árajánlatában szereplõ 

I. modul 
Pályázati anyag beadásához minimálisan szükséges
követelmények 
Ajánlati ár: 175.000.-Ft +ÁFA
II. modul 
Pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges mû-
szaki fejezetek elõkészítése 
Ajánlati ár: 185.000.-Ft+ÁFA

elkészítésével, az ajánlatban szereplõ árakon. Az op-
cionális modulok megrendelésére a kapcsolódó aján-
latkérési felhívás ismeretében hoz döntést a képvise-
lõ-testület.



11. Zamárdi, Szent István utca déli oldalán található
önkormányzati terület közmûtervei

A kt. a 2013. évi költségvetésében a Szent István ut-
ca déli oldalán található önkormányzati telek közmû-
terveinek elkészítésére biztosított 2.000 e Ft-os ke-
retbõl a közparkig a terveztetést megindítja, a fenn-
maradó összeget a 2014. évi költségvetésébe átcso-
portosítja. és a további ingatlanok telekalakítási ter-
veinek elkészítésére kívánja felhasználni.
12. Útépítési tervek elkészítésére Geoplaner Kft
megbízása

A kt. a Harcsa utca - Panoráma utca É-ra találha-
tó szakaszára vonatkozó útépítési tervek elkészítésé-
re a legalacsonyabb árat adó Geoplaner Kft-t meg-
bízza bruttó 571.600,- Ft díjért, egyben felhatalmaz-
za a polgármestert az erre vonatkozó tervezési szer-
zõdés aláírására.

A képviselõ-testület a zamárdi 2689/8 hrsz-ú terüle-
ten �út�( Vasút utca) terveinek elkészítésére a leg-
alacsonyabb árat adó Geoplaner Kft-t bízza meg to-
vábbá,  br. 300.000,- Ft-os díjért.

13. Pécseli Péter megbízása csapadékvíz-elvezetési
koncepcióterv elkészítésére 

A kt. megbízza Pécseli Péter víziépítmény-tervezõt
a csapadékvíz elvezetési koncepcióterv elkészítésére,
az ajánlatában szereplõ 300 e Ft-os díjért.

14. Településnév rovásírással történõ megjelenítése

A képviselõ-testület a Zamárdi Polgári Asztaltársa-
ság és Zamárdi Berkenyekör kérelmét elfogadja, és
a településnév rovásírással történõ kiírására áraján-
latot kér. A jövõ évi költségvetés tervezésénél a kép-
viselõ-testület az ehhez szükséges összeget biztosít-

ja.

15. Fizetõparkolás Zamárdi telepü-
lésen

A kt. 2014. évben nem kívánja be-
vezetni a fizetõparkolást Zamárdi
településen. A képviselõ-testület ab-
ban az esetben tárgyalja újra a
parkolás bevezetés ismételt meg-
fontolását, amennyiben a költségve-
tés feltétlenül indokolja azt, mint
bevételi forrást. 

Matyikó Zsuzsa

Zamárdi Hírmondó 3.oldal 2014 február

Simándi István

könyve

Kazinczy utca 12-ben,

a Tourinform Irodánál

Kossuth Lajos utcában,

Polgármesteri Hivatal

portáján kapható.
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Választás 2014. 
Tájékoztatás 

Tisztelt Választópolgár ! 

Minden választásra jogosult automatikusan felvételre került a központi névjegyzékbe.

A Nemzeti Választási Iroda errõl minden választópolgárt levélben értesített, melyben mellékelt egy kérelem-
nyomtatványt is.  

A kérelmet csak akkor kell benyújtani, ha 
a.) kéri a nemzetiségi névjegyzékbe vételét ( bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) 
b.) a szavazáshoz segítséget igényel
c.) megtiltja az adatai kiadását a jelölõ szervezeteknek, jelölteknek illetve más szervezeteknek.

A kérelmet postai úton megküldött formanyomtatvány megfelelõ kitöltésével nyújthatja be elektronikus úton
( www.valasztas.hu;  www.magyarorszag.hu). Levélben, vagy személyesen a Helyi Választási Irodába
(Zamárdi Polgármesteri Hivatal,  8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.) lehet  eljuttatni a kérelmet. 
Telefonon érdeklõdni a 06 84 348 400,vagy 348-711-es számokon az alábbi személyeknél lehet:
Nagy Gáborné, dr. Kerekes Gyöngyi, dr. Dudás Anita )
A Nemzeti Választási Iroda által kiadott és  a Zamárdi Hírmondóban, egyéb médiákban is megjelentetett Hirdet-
mény tartalmazza a fõbb határidõket, melyek elmulasztása jogvesztõ! 
Felhívom a figyelmet, hogy bármilyen kérdés esetén tájékozódjon a Helyi Választási Irodánál, a helyi honla-
pon vagy a választási weboldalon. 

Zamárdi, 2014. január 20. 
Helyi Választási Iroda

HIRDETMÉNY ÉS MEGHÍVÓ

TÁJÉKOZTATOM A T. ÉRINTETTEKET ÉS A  LAKOSSÁGOT, HOGY 

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

2014. FEBRUÁR 5-ÉN SZERDÁN 13.00. ÓRÁTÓL 

KÖZMEGHALLGATÁST TART, 

MELYNEK KIEMELT NAPIRENDJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGTÁRGYALÁSA.

A KÖZMEGHALLGATÁS HELYSZÍNE:
ZAMÁRDI VÁROSHÁZA NAGYTERME
( 8621 ZAMÁRDI, SZABADSÁG TÉR 4. )

AZ ÉRINTETTEK ÉRTESÜLNEK KÜLÖN MEGHÍVÓVAL, HIRDETMÉNNYEL,
S A HELYBEN SZOKÁSOS MÓDON TÖRTÉNÕ KIHIRDETÉSSEL. 

ZAMÁRDI, 2014. JANUÁR 21. 
dr. Dudás Anita sk. jegyzõ 

Zamárdi Város Önkormányzatától 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Tel.84/348-400, 348-950.Fax: 84/349-147.email:titkárság@ zamárdi.hu
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

február

alkalmi programok (lapzártáig):

4-e, 10:00-: termékbemutató
5-e, de.: vásár
9-e, 16:30 és 19:00 (Két elõadás egy napon!): a Zamárdi
Színjátszó Kör bemutatja Férjek és� címmel, Nóti Károly,
Fejér István, Rejtõ Jenõ kabaréjeleneteit: Madame Sabin el-
rablása, Az alkohol öl, Elvonókúra.
11-e, de.: vásár
15-e: Óvodai szm-bál
21-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe.
22-e, 16:00: Hirschmann Attila vetítettképes elõadása perui
útjáról.
23-a, 15:00: Mátyás napi téltemetõ családi vigasság (kézmû-
ves foglalkozás, madarak ébresztése, Mátyás-csukája, Má-
tyás-mesék, táncház, bábuégetés, ügyességi játékok, batyus
lakoma.)
25-e: Emlékezés a kommunizmus áldozatira
26-a, 18:00: Kiss Stúdió-színház zenés vígjátéka. Címe:
VIDÁMSÁG AZ ÉLET SÓJA avagy
A HOSSZÚ ÉLET TITKA

rendszeres programok:

jóga: keddenként, 16:30.
Nabe-torna: szerdánként, 16:00
Kóruspróba: szerdánként 18:00
Rajzszakkör: szombatonként 9:00.
Színjátszó kör: általában szombatonként,
Polgári Asztaltársaság: kéthetente szerdánként 19:00
NABE-rendezvény: minden hónap elsõ hétfõjén
Egészségõr Egyesület: minden hónap 2. hétfõjén
Berkenye Alkotóközösség: minden hónap 2. csütörtökén
Felnõtt tánckör: vasárnaponként 17:00.

Beszámolók, beharangozó

Betlehemezések:
A társulat idén hét alkalommal szerepelt. Elõször a Közösségi
Házban hirdette rítusjátékunk a Megváltó születésének öröm-
hírét. Voltaképpen ez alkalommal volt együtt elõször teljes lét-
számban a csapat, ami nem is meglepõ, hiszen például egyik
pásztorunk Kanadából, a másik Peruból ért vissza �direkt� a
betlehemezés miatt� No ezen az elsõ alkalommal akadt két
bakink, de ezzel csak megerõsítettük a régi tétel igazságát, mi-
szerint a pásztorok bár nagyon jóravaló, de gyarló emberek�
Zamárdi után Torvajra siettünk, ott a polgármester úrral az
élen, gyakorlatilag az egész lakosság fogadott minket a fõté-
ren. Megható volt, hogy ennek a kicsi falunak ily módon mu-
tathattuk be a karácsonyi misztériumot. Azután Endréd várt
minket. Idén itt is szabadban játszottunk, mert ez alkalommal
avatták fel a Közösség Ház mentén kialakított kis teret. Külön-
leges érzés volt számunkra, hogy amikor a pásztorok leborul-
nak a Kisded elõtt, akkor szólalt meg az esti harangszó! Más-
nap �turnéra� mentünk. Elsõ állomásunk a szlovéniai
Szécsiszentlászló volt. Ez a pici határ menti református falu
úgy tartotta meg hitét, hogy 1949 óta nem volt lelkésze! És
mégis kitartott! Most az új, egy fiatal, kedves tiszteletes úr és
családja várt minket gyülekezete tagjaival a kultúrházukban.
Öröm volt segíteni karácsonyi készületüket! Kicsike templo-
muk most van megújulóban, szinte jelképezi gyülekezetük éle-
tét. No, aztán visszamentünk a �csonkahoni� oldalra,

Bajánsenyén egy süllõtenyészet melletti halászcsárdában ebé-
deltünk. Meghívónk, Kapornaky Sándor kercaszomori polgár-
mester látta vendégül a busznyi �portyázót�. A dús ebédet kö-
vetõen Kercaszomorra siettünk �buszhalálában�. A 2013-ban
felújított református templom zsúfolásig megtelt hívekkel.
Rengeteg volt köztük a gyermek! Rövid istentiszteletet köve-
tõen játszottunk az Úr házában. Különleges élményt jelentett,
hogy a szószék alatt, az úrasztal mentén idézhettük fel a betle-
hemi csodát! És iparkodnunk kellett tovább, várt ránk egy kü-
lönleges élmény: a középkori veleméri fénytemplomban adtuk
elõ a rítusjátékot! Elõször Varga Ottó plébános úr avatott be
mindnyájunkat, hogy miképp függenek össze Aquila János
freskói az ablakokon beáramló fénnyel, majd ebben a kis uni-
verzum-csodában mi következtünk! �Turnénk� a kercaszomori
faluházban zárult. Itt a polgármester úrral és falubelijeivel
koccintottunk egyet, ki-ki kávéval frissítette magát, aztán meg-
tudtuk, miképp maradhatott meg magyarnak a falu, miképp
verték ki a bejövõ szerbeket 1920-ban. A falu dicsõ titulusa az-
óta �Communitas fortissima�! Másnap, 23-án még egy kedves
faluban �szolgáltunk�, Õszödön jártunk. Szeretetük és ven-
dégszeretetük aranyoldalra írandó betlehemes krónikánkban!
Idén a társulat létszáma 24 fõ volt. Boldogító érzés, hogy a 7-8
éve tartó szereplés mily sokat jelent már a tagoknak, és mily
erõs összetartozás-érzést szült bennünk! Ezért is volt �muszáj�
bankettal zárni januárban idei mûködésünket. Az adomány-
ként kapott jövedelem jó részét fönséges ragulevesre változtat-
ták át szakácsnõink � hálás köszönet érte! -, és ki-ki otthon ké-
szítette el hozzá a második fogást, a sütiket, palacsintákat, po-
gácsákat. Ez a társulat tényleg egy baráti közösséggé vált,
melynek széles holdudvara is van!
A régi, házról házra járható zamárdi betlehemest idén a ne-
gyedikes gyermekeknek tanítottam be. Elsõsorban azért, hogy
az óvodában adhassák elõ, de megtörtént, amire titkon számí-
tottam: a gyermekek azt is szerették volna, hogy 23-án házak-
nál is bemutassák. Így hát útra keltünk, s nagyszerû élményben
volt részük ezáltal! Sajnos, a kis Jézus 24-i jászolba helyezése-
kor helyettesítésre volt szükség, és egy picit meglátszott az
�összeszokottság hiánya�, no de sebaj! Mindenesetre álljon itt
külön hangsúlyozva köszönetem Retki Leventének, ki vállalta
a beugrást! Köszi, Levi! És álljon itt - az útókornak is megörö-
kítve � a kis betlehemezõk névsora: Jandó Szabolcs, Tóth Pé-
ter, Vidák Zsófia, Hor-
váth Balázs, Retki Leven-
te, Kömpf Kiara, Nagy
Nadin, Tóth Evelin, Ba-
lázs Attila, Gál László, és
akik �angyali� segítséget
adtak: Horváth Luca és
Gál Kincsõ.
Magyar Kultúra napja:
Ez alkalomból Eperjes
Károly Kossuth-díjas
színmûvészt hívtam meg a
Közösségi Házba. �Az
igazat mond, ne csak a va-
lódit!� címû elõadó estjé-
rõl nagyon nehéz röviden
írni! Egyre szorítottabbá
váló létünk bilincseit ol-
dotta ki József Attila, Ady Fotó: Végh Sándor



Endre, Babits Mihály, Weöres Sándor, Pilinszky János, Szabó
Lõrinc istenes versei által. Visszahelyezte a közönség tagjait a
létezés szabadságába, vagy éppen megerõsítette benne õket,
mert akinek nyitva volt a lelke, az égi szabad levegõt áramol-

tatta be oda! Közremûködött Négyessy Katalin csellómûvész.
Gyönyörû játéka szintúgy felejthetetlen volt! Nagyszerûen se-
gítette, hogy muzsikája közben egy-egy gondolatsor rögzõdjön
bennünk.
Vince-napi nótázás: ebbõl az alkalomból összefogott a nõi kó-
rus és a polgári asztaltársaság. Amúgy is egybe esett a két cso-
port programja, így a Közösségi Házat �kineveztük� egy hatal-

mas borpincévé, és együtt fújtuk el a köszöntõ és �itató� nótá-
kat, a születési hónaposat, a Mestereknek mesterét és a Kánai
menyegzõset. Természetesen az összefogás egy pohár bor fo-
gását is megkívánta. Íme, húsz percre megvalósult a régi álom,
és a kórus vegyes karrá vált!

Beharangozó

Ha valaki szeretne idén a csíksomlyói búcsúba men-
ni közösségben pünkösdkor, legyen szíves, jelezzen vissza! Je-
lentkezõk esetén neki fogunk a szervezésnek.

Idén 100 éve, hogy kitört a trianonhoz vezetõ I. világ-
háború. Itt, Zamárdiban is több rendezvényen emlékezünk
majd erre. Valószínûleg szeptemberben létre jöhet egy két éj-
szakás, háromnapos kirándulás az Isonzó és Piave környéké-
re, az olasz front véráztatta vidékeire, tehát Szlovéniába és
Olaszországba! Szeretettel hívom fel rá a kedves olvasók fi-
gyelmét!

A farsangi vidám idõben, február 26-án ismét fellép
Zamárdiban a n agyváradi Kiss Stúdiószínház két mûvésze,
Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos. Zenés vígjátékuk a házasság
kapcsolatát �elemzi�. A darabot Maurice Hannequin ötlete
nyomán Kiss Törék Ildikó írta. Címe: VIDÁMSÁG AZ ÉLET
SÓJA avagy A HOSSZÚ ÉLET TITKA.
Belépõ jegy ára: 700 Ft.

Gál Péter
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Workshop

Zamárdiban elsõ alkalommal került
megrendezésre 2014. január 15-én egy
egész napos online marketing tréning és
workshop, ahol Magyarország egyik leg-
híresebb online média szakemberének
bemutatójával/oktatásával sajátíthatták
el a résztvevõk a mai online médián ke-
resztül történõ értékesítési- és média fo-
lyamatokról a tudni valókat. A worksho-
pon résztvevõk elégedettek voltak a nap
folyamán elsajátítottakkal, örültek a le-
hetõségnek amellyel éltek is.Akinek va-
lamilyen okból kifolyólag nem sikerült
idõben jelentkeznie vagy részt vennie az
elõadáson, hagyományt teremtõ jelleggel
az õsszel újra megrendezésre kerül. Er-
rõl a tájékoztatás mindenkihez idõben el
fog jutni. Ha van, aki már most tudja,
hogy szeretne részt venni, szívesen vár-
juk a visszajelzéseket.

Vásárok, utazás kiállítás
Irodánk 2014-ben is több külföldi vásár-
ra küld/küldött kiadványokat. A belföldi
vásárokon irodánk személyes részvétellel
jelenik meg. Február közepére elkészül
nyomtatott formában a városi rendez-
vénynaptár, mellyel elõször a február vé-
gi kiállításon találkozhatnak az érdeklõ-
dõk.Az elsõ a budapesti Utazás Kiállítás:
február 27-március 02., önálló standdal
jelenik meg városunk.
A többi 4 vásáron (Pécs: március 7-9,

Debrecen: március 14-16, Miskolc: már-
cius 27-29, Szolnok: április 18-19.) a Ba-
laton régió standján leszünk jelen. 

Kérjük a vállalkozókat, szolgáltatókat és
szálláskiadókat, hogy február 15-ig jut-
tassák el a Tourinform irodába sokszo-
rosított csomagajánlataikat és szórólap-
jaikat, amikkel részt kívánnak venni a
rendezvényeken. Amit kiemelten keres-
nek: hosszú hétvégékre, húsvéti, pünkös-
di idõszakra csomagajánlatok, különbö-
zõ akciók, kedvezmények igénybevétel-
ének lehetõsége.

Információs füzet
Januárban kerül kipostázásra a
www.zamardi.hu oldalon található vállal-
kozóknak, szolgáltatóknak az informáci-
ós füzettel kapcsolatos levelünk.
A kiadvány 5.000 példányban készül, ma-
gyar, német, angol és lengyel nyelven,
egy brosúrán belül. A mérete A/5-ös, a
terjedelme 32+4 oldal. A kiadványban
való megjelenés az alapadatokkal to-
vábbra is ingyenes, de feltétele, hogy az
aláírt adatlap határidõre visszaérkezzen.
Ennek hiányában a szolgáltatást töröl-
jük az adatbázisból, így sem az inter-
neten, sem a kiadványokban nem jelen-
het meg. Visszaküldési határidõ: február
20.
A füzetben, a szabad felületek erejéig
hirdetés elhelyezésére is lehetõséget biz-
tosítunk. A hirdetések helye korlátozott,

így túljelentkezés esetén az igényeket be-
érkezési sorrendben fogadjuk el.

Balaton Sound, VOLT, Sziget jegyérté-
kesítés
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra
jegyeket, bérleteket vásárolni.
Fizetni: készpénzzel (HUF), bankkártyá-
val, SZÉP kártyával, utalványokkal is
tudnak.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánk-
ban:

- 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, névjegy-
tartó, baseball sapka, strandtáska, stb.

Februárban hétfõtõl péntekig: 8:00-15:00
óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelke-
zésére.

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

Fotó: Végh Sándor
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Házasságkötések:
Patály László - Borbély Szandra február 23.
Kizlinger Gábor - Ács Anita Györgyi május   11.
Nóthóf Ferenc Attila - Scheiring Barbara május 11.
Patkós Zsolt - Renner Dóra június   29.
Tóth Attila - Rozgonyi Enikõ július      2.
Jakus László - Takács Anett július      6.
Balog Tamás - Molnár Lili július    20.
Bagdi Attila - Marcsó Anita augusztus 5.
Szász Károly - Szegõ Márta augusztus 7.
Hegyi Károly - Bodonyi Anita augusztus 17.
Zámodics Norbert - Hadrik Mónika augusztus 24.
Rába Sándor - Horváth Anna szeptember 6.
Andriambahoaka Rina Harimanana  - Hudák Zita szeptember 7.
Tóth Gábor - Méri Adrienn szeptember 12.
Szalai Péter - Enyedi Emõke szeptember 14.
Kersák Zoltán - Handa Zsuzsanna szeptember 20.
Bajusz Péter - Dr. Hainfahrt Eszter szeptember 21.
Csiki József - Csuka Natália december   21.

Halottaink:
Laczkovich Péter Kálmán január  12. Velancsics Sarolta június 15.
Tóth Károlyné január 30. Hegyi Józsefné június  27.
Tillmann Andrásné február 16. Ábel József június 30.
Berta Ferencné február 17. Mátrai Józsefné július 11.
Szabó Lászlóné február 20. Puhász Tibor Józsefné július 12.
Polczer Lajosné március  2. Galó Györgyné július 25.
Váncsa Sándor március 22. Takács Krisztián augusztus 7.
Török Zoltánné március 27. Ambrus Imréné augusztus 25.
Török Zoltán szeptember 28. Kovács Lajosné szeptember 12.
Kerekes István Titusz április 19. Pataki Lászlóné szeptember 28.
Lain Ferenc ifj. április 23. Bozsoki Bernátné október 14.
Kránitz József április 26. Bogdán Imre október 14.
Zsobrák Péter id. május 16. Szabó Norbert október 19.

Borbély Györgyné november 18.
Torma Géza november 24.
Göndöcs Lajosné december  2.

Anyakönyvvezetõk

2013. évi Anyakönyvi események

1.  Debreczeni Jázmin Kira 2013.01.12 Debreczeni Tamás Illés Virág

2.  Zsámboki-Szabó Roland 2013.01.12 Zsámboki István Szabó Mónika

3.  Nyeste Nándor 2013.01.14 Nyeste Gábor Horváth Szilvia

4.  Nemestóthy Julianna 2013.01.29 Nemestóthy Ádám Varga Eszter

5.  Bohner Benjamin 2013.03.26 Bohner Tamás Galotti Gabriella

6.  Bohner Sasha 2013.03.26 Bohner Tamás Galotti Gabriella

7.  Pataki Vanessza 2013.04.26 Pataki Antal Puig Carbonell Lisette

8.  Patály Olívia  Aida 2013.05.30 Patály László  Borbély Szandra 

9.  Horváth Kristóf Zoltán 2013.06.20 Sándor Zoltán Horváth Katalin

10. Kertész Korinna 2013.07.16 Kertész László  Pisztl Henrietta

11. Králik Balázs Barnabás 2013.07.17 Králik Balázs Varga Gabriella 

12. Králik Dorottya Anna 2013.07.17 Králik Balázs Varga Gabriella

13. Buzás Hanga Cecília 2013.07.30 Buzás Péter  Horváth Cecília

14. Jakus Janka 2013.08.07 Ifj. Jakus László Takács Anett

15. Silingi Botond 2013.08.20 Silingi Ákos Kaveczki Andrea

16. Régenyi Nóra 2013.08.31 Régenyi Gábor Borsodi Tünde

17. Bándi András 2013.10.07 Bándi János Magyar Anikó

18. Vigh Titán Zénó 2013.10.14 Vigh László Szalai Ágnes

19. Posza Roland Gábor 2013.10.16 Posza Gábor Horváth Zsanett

20. Dobribán �Bodzsár Helka 2013.10.16 Dobribán Géza Bodzsár Barbara

21. Tuli Benedek 2013.10.23 Tuli  Norbert Végh Viktória

22. Deli Barnabás 2013.10.27 Deli Balázs Berta Otília

23. Tóth Annabella 2013.12.07 Tóth Gábor Döme Zsuzsanna

Zamárdi Újszülöttjei 2013

NÉV                          SZÜL. IDÕ          SZÜLÕK  NEVE NÉV                          SZÜL. IDÕ          SZÜLÕK  NEVE



Debreczeni Jázmin Kira
2013.01.12.

Nyeste Nándor
2013.01.14.

Nemestóthy Julianna
2013.01.29. 

Pataki Vanessza
2013.04.26.

Zsámboki-Szabó Roland
2013.01.12.

Kertész Korinna
2013.07.16

Králik Balázs Barnabás 2013.07.17.
Králik Dorottya Anna 2013.07.17.

Buzás Hanga Cecília
2013.07.30.

Patály Olívia  Aida
2013.05.30.

Horváth Kristóf Zoltán
2013.06.20.

Bohner Benjamin 2013.03.26.
Bohner Sasha      2013.03.26.

Zamárdi Újszülöttjei 2013



Silingi Botond
2013.08.20.

Vigh Titán Zénó
2013.10.14.

Jakus Janka
2013.08.07.

Bándi András
2013.10.07.

Régenyi Nóra
2013.08.31.

Posza Roland Gábor
2013.10.16.

Tuli Benedek
2013.10.23.

Tóth Annabella
2013.12.07.

Deli Barnabás
2013.10.27.

Dobribán �Bodzsár Helka
2013.10.16.

szülöttjei 2013
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Január 6-án újult erõvel kezdtük a munkát.
A hónap nagy része a kultúra napjához kapcsolódó házi verse-
nyek jegyében telt. 

Az alsósok a mesemondóversenyen már december utolsó tanítási
napjaiban számot adtak felkészülésükrõl.
9-én a 3-4. osztályosok matematikaversenye zajlott.
A nyolcadikos szülõk e napon tájékoztatást kaptak a továbbtanu-
lással kapcsolatban.
13-án a hangos olvasási verseny hozta lázba alsósainkat. Minden-
ki lelkesen hallgatta és tapsolta a legjobbakat. A felsõsök fogal-
mazásban és helyesírásban is vetélkedhettek.
13-14-én csodálhattuk meg néptáncosainkat, akik félévi vizsgát
tettek.
15-én rajzversenyen mutatkoztak be ügyes kezû diákjaink. A má-
sodikosok ellátogattak a védõ nénihez és a fogorvos bácsihoz
21-én a városi ünnepségen a 6. osztály mûsorát tekinthettük meg,
melyben megemlékeztek Kölcsey Ferencrõl, Himnuszunk szerzõ-
jérõl. Ezt követõen házi versenyeink gyõztesei vehették át jutal-
mukat. Legjobb vers- és mesemondóink nagyszerûen mutatkoztak
be a város apraja-nagyja elõtt.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA- VERSENYEREDMÉNYEK

Alsó tagozat
Mesemondó verseny:
1. osztály: Gruber Ádám
2. osztály: Orosz Benedek
3. osztály: Erdei Csenge Kincsõ
4. osztály: Szabó Bence
Nyelvtan, helyesírásverseny:
3. osztály: Brucker Péter
4. osztály: Nagy Nadin Médea
Olvasási verseny:
3. osztály: Balogh Hanna
4. osztály: Gál László Bulcsú
Matematikaverseny:
3. osztály Brucker Péter
4. osztály: Borsos Krisztián
Rajzverseny:
1.osztály: Szentkuti-Kiss Örs
2.osztály: Karé Kamilla
3.osztály: Kivágó Flóra
4.osztály: Havas Léna

Felsõ tagozat 
Versmondó verseny:
5. osztály: Bokor Levente
6. osztály: Horváth Mirjam
7. osztály: Varga Kata
8. osztály: Szekeres Viktória
Helyesírási verseny:
5. osztály: Bokor Levente
6. osztály: Walter Dominika
7. osztály: Gál Péter Levente
8. osztály: Erdélyi Réka
Fogalmazásverseny:
5. osztály: Szabadkai Réka
6. osztály: Csonka Regina
7. osztály: Gál Péter Levente
8. osztály: Bognár Beatrix
Matematikaverseny:
5. osztály: Bokor Levente
6. osztály: Horváth Mirjam
7. osztály: Kabály Tamás
8. osztály: Hegyi Gergely

Iskolai hírek

Tagtoborzó!!
A Zamárdi Nõi Kar szeretettel vár tagjai közé minden éne-
kelni szeretõ lányt és asszonyt!
Gyere el közénk, ha - szeretsz énekelni (felvételi vizsga
nincs),
- szeretnél egy jó közösséghez tartozni,
- néha utazni,
- néha �bulizni�,
- néha komoly erõpróbákon részt venni,
- vagy csak úgy, jól érezni magad!
Várunk február 12-én 18 órakor,ill.bármikor,amikor próbánk
van a Közösségi Házban!
�Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdõ is nagyon
csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne,
akik a legjobban tudnak énekelni.�

Henry Van Dyke
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Gzdag Erzsi: Január

Január, Január

mindig hócsizmában jár;

jégbajusza, jégkabátja,

zúzmara a jóbarátja.

Január, január

palotája nyitva áll.

Jégtükörû padlóján

korcsolyázik fiú, lány.

Áll a tánc, áll a bál.

Kicsi szánkó csengve száll.

Meg nem áll tán tavaszig, 

mindaddig, míg havazik.

Óvodai hírek

A 2014-es évet miden kisgyermek sok mesélnivalóval kezdte,
hiszen az otthoni karácsonyi és szilveszteri emlékeiket osztot-
ták meg csoporttársaikkal, a felnõttekkel. Többen az új játéka-
ikat, mesekönyveiket el is hozták megmutatni, kipróbálni. A
csoportszobákban, folyosókon lassan lekerültek a karácsonyi
dekorációk, helyüket a téli díszek foglalták el. 
Sajnos a természet még nem eléggé télies, sehol sincs hó, jég a
pocsolyákon, s az idõ is melegebb a vártnál. Hogy mégis meg-
legyen a hangulatunk, a gyermekek hópihéket vágtak, s az ab-
lakokba felragasztva legalább bentrõl nézve olyan, mintha tél
lenne. Beszélgetéseinkben a régebbi emlékeinket idéztük fel, s
azon gondolkoztunk, mit játszanánk, ha lenne végre hó, jég.
Szinte mindenki kedvence a szánkózás, hógolyózás, s többen
kedvelik a korcsolyázást is. Arról is szó esett, milyen télen
használt ruháink vannak, miért kell melegebben öltözködni, s
mennyire kellemetlen, ha megfázunk, s játék helyett otthon
nyomjuk az ágyat betegen. 
Az óvodaudvarra kihelyezett madáretetõben folyamatosan
etetjük a madarakat. Sajnos eddig kevés lehetõségünk volt a
megfigyelésre, mivel szárnyas barátaink még másutt is találnak
maguknak élelmet. Madárodúkat is kihelyeztünk, reméljük,
lesznek tavasszal vállalkozó madárpárok, akik beköltöznek, és
költenek benne.
A tanköteles gyermekeket Judit néni érdekes feladatokkal
mérte fel, s a védõ néni és doktor bácsi is megnézte õket. A
vizsgálatok eredményérõl az óvó nénik tájékoztatták a szülei-
ket, s azt is megbeszélték, ki kezdi meg iskolai tanulmányait
majd õsszel.
Több érdekes tevékenységgel tettük ezt a hónapot is tartal-
massá. Íme, néhány ezek közül:

- lerajzoltuk, ki mit talált a karácsonyfa alatt otthon
- sapka és sálformát festettünk, díszítettünk, a nagyobbak

szétvágták, és újra összerakták
- a másik csoport varrással díszítette a sálakat
- madáretetõt rajzoltunk, fonallal körberagasztottuk, termé-

seket, madarakat ragasztottunk hozzá
- téli fát rajzoltunk, hópihéket tettünk rá , amit vágtunk, 

vagy gyûrtünk krepp-papírból - madarakat hajtogattunk
- öltözõversenyt rendeztünk (egyedül öltöztünk, vagy kiseb-

beket öltöztettünk sorversenyszerûen)
- hógolyóztunk a csoportszobában újságpapírból gyúrt gala-

csinokkal

- beszélgettünk a télrõl, öltözködésrõl, az évszakok, hóna-
pok, napok, napszakok váltakozásáról.

Reméljük, a februári hónap végre egy kis hóval is megörven-
deztet minket, hogy a hógolyózást, szánkózást, korcsolyázást,
fakutyázást ne kelljen nélkülöznünk az idei télen sem.
A 2014-es évben is megszervezi a Szülõi Munkaközösség az
óvodai jótékonysági bált. Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk, s engedjék meg, hogy meghívónkat ezúton is átnyújtsuk
mindenkinek.



Elõzetes az idei szûrésekrõl

A siófoki Denis Optika február hónapban is fogadja az  ingyenes
szemvizsgálatra jelentkezõket. /Idõpont-egyeztetés Takácsné Szil-
vinél 06 / 30 / 850 � 9911 /

Ebben az évben is lehetõséget kapunk komplex szûrésre a Kaposi
Mór Oktató Kórház Prevenciós Osztályától. A 45 � 65 év közötti
korosztály mammográfiai vizsgálatát nõgyógyászati és tüdõszû-
réssel egészítik ki. Idén az 1969-ben születettek kapnak elõször
behívót. A több mint tíz évre visszatekintõ együttmûködési kap-
csolatunknak köszönhetõ, hogy a zamárdiaknak évente biztosít-
ják ezt a lehetõséget. Örömmel tolmácsoljuk a kaposvári szerve-
zõk elismerését: � Zamárdiban igen jó a szûrésfegyelem. Sokan
érzik fontosnak a megelõzést, minden évben jelzik igényüket. Mi
ezt azzal viszonozzuk, hogy a kétévenkénti behívás helyett éves
gyakorisággal adunk lehetõséget komplex szûrésre. � 
Tehát a kórházi szervezõkön kívül magunknak is köszönhetjük
ezt a pozitív megkülönböztetést. Az már külön szerencsénk,
hogy- a zamárdi Szõlõsi Zsuzsa és Kudlák Katalin doktornõ tá-
mogató közremûködésével - jelentkezhetünk csontsûrûség-vizs-
gálatra is.
Tisztelettel kérünk mindenkit, terjessze az információt ismerõsei
között. Magunk és családunk érdekében éljünk a számunkra ki-
emelten biztosított lehetõséggel!
A szûrés / mammográfia, nõgyógyászat, tüdõ, csontsûrûség / vár-
ható idõpontja március 
- csúszás esetén április eleje � lesz, amelyrõl idõben értesítjük az
érdeklõdõket. Jelentkezni a szokásos adatok / név, születési dá-
tum, TAJ szám / megadásával lehet személyesen egyesületi össze-
jövetelünkön / EZUTÁN MINDEN HÓNAP MÁSODIK HÉT-
FÕJÉN / vagy telefonon Takácsné Szilvinél a 06 / 30 / 850 � 9911 
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NABE hírek

Egészségõr Egyesület hírei

MEGHÍVÓ
a februári összejövetelre

Ideje:  2014. február 10.
MÁSODIK HÉTFÕ 17 óra

Helye: Közösségi Ház

Téma:
A HOMEOPÁTIÁRÓL HITELESEN

ELSÕ KÉZBÕL 

Dr. Gombos Zsuzsanna homeopátiás orvos
elõadása egy szelíd gyógymódról,

- amely védi az immunitást
- nincs mellékhatása
- nem a betegséget kezeli, 
- hanem személyre szabottan a beteget

gyógyítja

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk:

Egészségõr Egyesület

Ez történt 2013-ban
2013 januárjában a NABE 18. születésnapját Szakáli Anna
ez alkalomra írt versével ünnepeltük.
Februárban a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület vezetõje
tartott érdekes elõadást �Ne legyünk áldozatok� címmel.
Márciusban a Víznapi Balcsi-partyn ismertettük az elõzete-
sen meghirdetett pályázatok � rajz, fotó � eredményét. A
gyerekek részére szervezett vetélkedõk, játékok jó hangula-
tot teremtettek. A víznapi összejövetel tetõpontját a szoká-
sos virágkoszorúnak és a NABE kis hajójának vízre boc-
sájtása jelentette. A rendezvény támogatója és díjátadója
Csákovics Gyula polgármester volt. Április a tisztaság je-
gyében telt: rendbe tettük � a GAMESZ segítségével � a
vállalt parkokat, virágosítottunk, és elvégeztük a tavaszi
nagytakarítást a székelyvéckei Magyar házban.
Támogattuk a Nemzetközi Mûvésztelep mûködését, a vá-
rosnapot, májusban már a kiállított festményekben gyö-
nyörködhettünk.
Május végén a poroszlói ökocentrumba látogatttunk el.
Idegenvezetõnk megmutatta nekünk Európa legnagyobb
édesvízi akváriumát és a centrum idõszakos kiállítását.
Nyár elején nagy fába vágtuk fejszénket: régóta dédelgetett
álmunkat � hátrányos helyzetû gyermekek üdültetését �
megvalósítottuk. �Nõk a Balatonért, nõk a gyerekekért� cí-
mû programunk elsõ részeként olyan belsõ-somogyi iskolát
kerestünk, melynek tanulói a családok anyagi helyzete mi-
att nemigen lubickolhatnak a Balatonban.

A somogyfajszi iskolára esett választásunk, Vas Ernõ igaz-
gató és a tantestület összeállította a 14 fõs csapatot. Június
17-tõl egy hetet töltöttek a gyerekek nálunk, az általános is-
kola tantermeiben laktak. A helyi vállalkozók, egyesületek
és csoportunk tagjai mindent megtettek, hogy a vendégek
jól érezzék magukat. A nemes cél érdekében tett összefo-
gásnak köszönhetõen ez sikerült is.
A gyerekek visszajelzéseibõl egyértelmûen arra következ-
tettünk, hogy érdemes áldozatot hozni, fáradozni azért,
hogy a leghátrányosabb helyzetû gyerekek is eljussanak a
magyar tengerhez.
Október elején részt vettünk a város parkjainak virágosítá-
sában. Október végén a somogyfajszi iskola kedves meghí-
vásának tettünk eleget: a �Tök jó nap� � legalábbis néhány
óra � a tök jegyében telt.
Nemcsak az iskolával és környékével ismerkedhettünk
meg, hanem elmentünk a védett horgásztóhoz, az õskohá-
szati múzeumba, a Kund-kastélyba és a szép katolikus
templomba is.
A különbözõ helyszíneken egy-egy tanuló ismertette a lát-
nivalókat, nevezetességeket. A Tök jó nappal � benne a
tökfõzelékes ebéddel � viszonozták a somogyfajsziak szép
nyári élményeiket. 
Míg a november az új irodánk berendezésével, valamint
ünnepi készülõdéssel telt, december 1-jén megünnepeltük
advent elsõ vasárnapját. A közösségi házban a karácsonyt
köszöntõ mûsorszámok után a somogyfajszi iskola 2. és 4.



osztályos tanulói a templomtéren felállított Betlehem elõtt
játszották el a Megváltó születését. 
December közepén felfedeztük Graz városát, részesei le-
hettünk a grazi karácsonyi forgatagnak, és a megnézhettük
a világon egyedülálló, jégbõl készült Betlehem szobrot is.

Terveink a 2014. évre
Szeretnénk folytatni a nagy sikerû Balatoni téli esték soro-
zatunkat. Következõ NABE gyûlésünkön, 2014. február 3-
án Bemné dr. Schneider Mária tart elõadást Balatoni nép-
mondák címmel.  Márciusra a Balaton vizének és környeze-
tének védelmérõl szeretnénk elõadást szervezni, valamint
megrendezésre kerül az immár hagyománnyá vált Víznapi
Balcsi-party is.  Áprilisban kirándulást tervezünk Dobogó-
kõre, megünnepeljük a Föld napját, valamint egyeztetjük a
NABE Zamárdi csoportja által rendben tartott közterüle-
tek gondozását.Májusban ismét részt szeretnénk venni a
városnapi fõzõversenyen, megszervezzük a székelyvéckei
Magyar ház takarítását, valamint egy két napos kirándulást
Palócföldre. Júniusban ismét szeretnénk lehetõségeink sze-
rint vendégül látni a két kisiskola, Somogyfajsz és Beleg di-
ákjait. Nyáron a közterületek gondozását, a parlagfû elleni
harc felvállalását tervezzük. Fel szeretnénk hívni a figyel-
met a hattyúk etetésének veszélyeire is. 
Szeptemberben versenyt hirdetünk a madárijesztõ-készí-
tõknek, részt szeretnénk venni a szüreti felvonulásban is.
Októberben folytatjuk a Téli esték sorozatunkat, érdekes

témákkal, elõadókkal. Novemberre az ünnepi elõkészülete-
ket tervezzük, hogy decemberben ismét együtt ünnepelhes-
sünk.
Mindenkinek köszönjük a segítségét, akik terveink megva-
lósításában támogatták egyesületünket. A jövõben is igyek-
szünk városunk érdekében, környezetünk védelmében te-
vékenykedni, igyekszünk munkánkkal településünk javát
szolgálni!

Kajdi Tiborné
csoportvezetõ

2014. február 13.oldal Zamárdi Hírmondó

Szabadon választva

Február közeledtével, Valentin-nap kör-
nyékén megszaporodnak a rémes gondola-
taim. Szinte látom magamat és ismerõ-
seimt, amint halottak napján töklámpással
ujjongva táncolunk az utcán, kacagva ün-
nepeljük elhunyt hozzátartozóinkat. Ugye
mennyire visszataszító még a gondolata is,
hogy esetleg így viselkedjünk? Gyászuk
csendes és méltó megemlékezés!
De meddig?

Szabadon választva

A félelmem nem alaptalan, mert sajnos
már van olyan ünnepünk, amely nyomtala-
nul felszívódott a nyugatról átvett �keres-
kedelmi� giccsparádéban. Hova tûnt a má-
jus, a szerelmesek hónapja? A májusfa, a
szerenádok, a virágkosarak, a vallomások?
Bár lehet, hogy már senkinek sem kell a
csepegõs romantika� A mai modern em-
bernek erre nincs ideje, se igénye!
Vagy mégis?
Hiszen itt van a Valentin-nap február 14-
én. A szerelmesek hónapja dermesztõ fa-
gyott télen, amikor minden halott és rideg.
Milyen szépek a kirakatok tele mütyürkék-
kel, �gyönyörû� szívhez szóló ajándékok-
kal, ami tõlem csak neked.
Kinek kell a május a maga orgonaillatával?
Az tömény giccs. A Valentin-nap az más!
Az modern romantika, hiszen haladnunk
kell a korral! Nyugati és sikkes�

Valójában pedig elég szánalmas! Eltûnt a
kultúránk egy része, hogy átadja helyét
más nemzet szokásainak, amiben a média
élenjáró szerepet tölt be. Miközben a ke-
reskedõk gazdagodnak, nemzetünk egyre
szegényebb.
De tehetünk, és tegyünk is ellene! Kedves
Valentinok, vagyis inkább Bálintok! Bol-
dog névnapot! és semmi több�
Adjuk meg a májusnak, ami az övé. Legyen
újra az Újjászületés, az élet, a szerelem ha-
va!

Gazdagabbak leszünk mindnyájan. Mü-
tyürkék helyett szebben beszél egy szál (ta-
lán éppen lopott) orgona.
A május a mienk! Addig vagyunk nép,
amíg élnek hagyományaink.
Kedves szülõk, nagyszülõk, hát meséljünk,
mondjuk el, hogy nekünk mit jelentett a
május annak idején. Hátha valaki meghall-
gat bennünket, és rájön, hogy másképp is
lehet�

Forrás: Zöld Újság
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� Mögötted a törvény, elõtted is az legyen.�

A magyar csendõrség rövid története.

A csendõrség kialakulása Magyarországon

A Napóleoni háborúk ideje alatt a Habsburg birodalom fran-
cia fennhatóság alá került, így itt is �kötelezõen- elrendelték a
zsandárság felállítását.  Napóleon bukása után a Habsburg ural-
kodóház �Lombardia kivételével- megszüntette a zsandárságot.
Mivel az évek során bebizonyosodott, hogy ezen a részen sokkal
jobb a közrend és a közbiztonság, ezért a császár elrendelte
1949-ben a visszaállítását. Az 1867-es kiegyezés után megszün-
tették ezt az intézményt, és csendbiztosok vezetésével a pandú-
rok vették át a helyüket. A csendbiztosok nem mûködtek együtt
más megyék rendfenntartó szerveivel, így a betyárvilág újra
megerõsödött. Elharapódzott a rablás, fosztogatás, ezért a dua-
lista hatalom elrendelte egy közbiztonsági õrtestület felállítását.
A szervezetet csendõrségnek nevezték el. 

1880. november 29-én nyújtotta be Tisza Kálmán mi-
niszterelnök a közbiztonsági intézmények újjászervezésére vo-
natkozó törvényjavaslatát a kormánynak. Az elõterjesztés sze-
rint a régi közbiztonsági szervek alkalmatlanok az élet- és va-
gyonbiztonság megóvására, a megyék állandóan kérik a kor-
mányt a közbiztonságért való felelõsség átvállalására, Erdély-
ben a csendõrség bebizonyította a használhatóságát, a belügy-
miniszternek és a honvédelmi miniszternek alárendelt szervezet
a közigazgatósági hatóságok rendelkezésére is állana, az átszer-
vezés folyamatosan történnék és a helyi és megfelelõ közbizton-
sági ismeretekkel rendelkezõket a csendõrség átvenné. 

Az országgyûlés végül is hosszas viták után elfogadta a
törvényjavaslatot és az 1881. évi III. és II. törvénycikket, melye-
ket az uralkodó 1881. február 14-én szentesített és ezzel létre-
jött a magyar királyi csendõrség, mely vidéken volt hivatott a
közbiztonságot biztosítani, míg a városokban továbbra is a rend-
õrség volt a közbiztonság õre A m. kir. csendõrség 1881. évi fel-
állításával létrejött a mindenkori kormányzattól függõ, egységes
közbiztonsági õrtestület, amely gyorsan felszámolta az ún. �be-
tyárvilágot�, és komoly eredményeket ért el a bûnmegelõzés és
a bûnfelderítés területén, úgy hogy a XIX. század utolsó évtize-
dére a magyar vidék Nyugat-Európa legbiztonságosabbnak tar-
tott térségeihez tartozott.

A csendõrség �katonailag szervezett õrtestület�-ként
mûködött. Szervezetének teljes kiépítésére 1881 és 1888 között

került sor, miközben a különbözõ parancsnokságok elnevezésé-
ben némi módosulás következett be. Közbiztonsági szolgálatuk
és gazdászati ügyeik a belügyminiszternek, míg a fegyelmi és
személyi ügyeik a honvédelmi miniszternek a hatáskörébe tar-
toztak. 1886-tól a csendõrség felett katonai elöljáróként a
�csendõrség felügyelõje� állt. 

Az erdélyi csendõrség a Magyar Királyi Csendõrség
kolozsvári I. számú csendõrkerületévé vált. 1884. januárjára
már mûködött a szegedi II. számú, kassai IV. számú, a budapes-
ti III. számú, pozsonyi V. számú és székesfehérvári VI. számú
csendõrkerületi parancsnokság. A csendõrség szervezetileg ke-
rületekre, azok szárnyakra, az utóbbiak szakaszokra, míg a sza-
kaszok õrsökre tagolódtak. A szárny parancsnoka százados volt,
a szakaszé altiszt, az õrsöké õrsvezetõ vagy õrmester. A többi
csendõrlegénység neve �csendõr� volt és honvédségi tizedesi
rangfokozati jelvényt viselt. 1884-ben a 6 kerület 23 szárnyra, 55
szakaszra, 882 õrsre oszlott, létszáma 115 tiszt és 5020 fõnyi le-
génység volt (honvédekkel pótolták ki a hiányzó létszámot). Az
1887-re kiépült � és a késõbbiek során némileg bõvült
�szervezet 6 kerületre, 25 szárnyra, 63 szakaszra és 916 õrsre ta-
golódott. A testület állományában ekkor 117 tiszt és 5383 le-
génységi állományú csendõr teljesített szolgálatot. A csendõrség
létszáma 1893-ban 6000 fõt, 1899-ben 8000 fõt, 1913-ra több
mint 13 000 fõt tett ki, és megnövekedett a brassói VII. számú
és a debreceni VIII. számú kerületekkel (1903 és 1907). Minden
kerület felállítása utáni január elsején kezdte meg a szolgálatot,
bár az õrsök felállítását és a legénység kiképzését már az év fo-
lyamán végezték.
A csendõrlegénységi és altiszti kiképzésre 1909-ben megnyílt a
nagyváradi csendõriskola.
Folytatom: Következõ írásom a Magyar Királyi Csendõrség az
I. világháború és a Tanácsköztársaság alatt.
A Zamárdi csendõrõrsrõl majd részletesebben szeretnék írni
ehhez, kérném minden Tisztelt olvasó segítségét.
Email: schwarczbela@supraktv.hu
vagy telefonon 30-378-3688 , 84-696-552

Schwarcz Béla
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Tájékoztató a 2013. õszi futball fordulóról

Kedves Sportbarátok!

Felnõtt csapatunk történelmet írt, az egyesület fennállása óta
elsõ alkalommal 13-as gólkülönbségû gyõzelmet aratott. En-
nek elszenvedõje Balatonszentgyörgy csapata, akit a kitûnõ ta-
lajú pályán a labdarúgás szépségeit felvonultatva nagyszerû já-
tékkal sikerült elérni. Kilátogató törzsszurkolóink nagy örö-
mére és a mérkõzés végén a csapattal lepacsizva osztoztak
gyõzelmi örömünkben.  A mérkõzést követõ összejövetelen
Gruber Csabi kitûnõ lecsóját dicsérve, a múlt felidézése mel-
lett a jövõ latolgatásával kellemesen elbeszélgettünk. Csapa-
tunk a tavalyi évhez hasonlóan a 4. helyen zárta az õszi fordu-
lót.
A tavaszi fordulót illetõen a célkitûzésünk a dobogó valame-
lyik fokának megszerzése, ezzel is bizonyítva, hogy a 2012-
2013-as bajnoki évet nem véletlen nyerte meg a jó közösséget
képviselõ csapatunk. 
Ennél is nagyobb öröm egy sportvezetõ számára, hogy ifjúsági
csapatunk viszont az elsõ helyen zárta az õszi szezont, ami a
megfelelõ szakmai munkának, a jó minõségû pályának, meg-
felelõ technikai eszközöknek köszönhetõ, de a labdarúgást és
a fiatalokat jól ismerve ifjúsági csapatunknál is - mielõtt elbíz-
nák magukat - a dobogós helyezés a célkitûzés. Úgy gondo-
lom, hogy ezek az elért eredmények további fejlesztéseket igé-
nyelnek, ami a jövõ generációja számára is példamutató lehet.
Így terveim között szerepel a center pálya minõségének továb-
bi javítása és régóta várt edzõpálya kiépítése. Szeretnénk az
öltözõnk minõségi állapotát javítani, a penészes, dohos szagot
megszüntetni, ezért a tetõszerkezet szigetelése a rosszul záró
nyílászáró szerkezetek cseréje mind idõszerû.
Amennyiben a képviselõ-testület is egyetért velünk, szeret-
nénk a sportlétesítményt városnak megfelelõ színvonalúra
emelni, ehhez nyilván a kerítés és a fõbejárat újragondolása is
szükségessé válik. Az építési besorolás lehetõséget ad arra,
hogy az öltözõnket bõvítsük európai színvonalúra.
Köszönöm minden sportbarátnak eddigi elismerõ szavaikat.
Arra ígéretet teszünk, hogy az általuk biztosított lehetõséggel
élünk, nem pedig visszaélünk.

Csapataink levezetésképpen egy-két hetes alkalommal talál-
kozik, majd januárban megkezdi a felkészülést a tavaszi bajno-
ki fordulókra /alapozást/. A sportvezetés egy percet sem pi-
henhet, év végéig a pályázati pénzek megszerzése a cél és a le-
hetõségek kihasználása.
A csapataink jó szereplése felkeltette a környezetünkben élõ
fiatalok érdeklõdését, több játékos jelezte: szívesen sportolna
a Zamárdi Petõfi SE színeiben. Úgy gondolom, ez is elismeré-
se az itteni munkának.
Köszönöm minden szimpatizánsunknak és sportbarátunknak,
és nem utolsósorban a képviselõ-testületnek az eddigi támo-
gatást.

Joó Gábor

A futballpálya névadója, Dobribán Géza halálának
2. évfordulójára emlékezett 2013. december 27-én

özvegye, polgármester úr, a sportbarátok és a
labdarúgó szakosztály.
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Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Református istentiszteletek idõpontja
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2014. január 27-i ülésérõl.

Csákovics Gyula polgármester napirend elõtt tájékoztatást adott
az alábbiakról:

- A Balatonaliga-Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal
rekonstrukció I. szakasz keretében a Zamárdi városköz-
pont, csomópont elkészül várhatóan 2015-ig. 

- Balatonendréd polgármesterével és jegyzõjével tárgyalá-
sokat folytattak a házi segítségnyújtással, illetve a védõ-
nõi ellátással kapcsolatban, ez a téma a közeljövõben na-
pirendi pont lesz.

- A II. háziorvosi körzettel kapcsolatban szintén a közeljö-
võben kell tárgyalnia a képviselõ-testületnek a lehetõsé-
geket, mivel februárban jár le Haas doktornõ praxisjoga. 

1. Szigetvári Takarék ajánlata önkormányzati szám-
lavezetésre

A képviselõ-testület megtárgyalta a Szigetvári Takarék ajánlatát,
illetve az összehasonlító adatokat tartalmazó elõterjesztést. Felha-
talmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy a Szigetvári Taka-
rékkal a további egyeztetéseket lefolytassa.

2. IV. Nemzetközi Mûvészeti Tábor megszervezéséhez
támogatás kérése

A kt. megtárgyalta a IV. Nemzeti Mûvészeti Tábor megrendezésé-
re vonatkozó támogatási kérelmet, és a támogatástól nem zárkó-
zik el. 
A konkrét támogatási összeg tekintetében a 2014. évi költségvetés
tárgyalásakor kíván dönteni, illetve amennyiben kulturális alap
kerül létrehozásra, akkor a rendezvény szervezõinek pályázatot
kell benyújtani a támogatásra vonatkozóan. 

3. Zamárdi Város Önkormányzatának 2014. évi mun-
katerve

A képviselõ-testület  a 2014. évi munkatervet a vonatko-
zó módosításokkal együtt jóváhagyja.

4. Zamárdi FilmZene Fesztivállal kapcsolatos szerzõ-
dés-tervezet megtárgyalása

A kt. felkéri Csákovics Gyula polgármestert, hogy a FilmZene
fesztivál megrendezésével kapcsolatban folytasson további tárgya-
lásokat az ülésen elhangzottak szerint (minden felmerülõ költsé-
get a szervezõk vállaljanak, forgalmi rend, színpadok elhelyezése,
zeneszolgáltatás,parkolás kérdése,engedélyezési eljárások,közmû-
vek, bérleti díj egy hosszabb távú szerzõdés esetén, hulladék el-
szállítás), és a tárgyalások alapján a tervezetet ismételten terjesz-
szék a képviselõ-testület elé. (6 igen 1 nem)

5. Zamárdi Polgármesteri Hivatal részére a 2014. év-
re vonatkozó munkaértékelési követelmények alap-
jául szolgáló célok meghatározása

A képviselõ-testület úgy határoz, hogy 2014.évre vonatkozóan a
Zamárdi Polgármesteri Hivatal tekintetében az alábbi javaslatban
szereplõ kiemelt szakmai követelményeket, célokat  határozza
meg:

I. Kiemelt célok:

1. Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos változására, a kihir-
detésre kerülõ új jogszabályokra a köztisztviselõknek folyamato-
san bõvíteniük kell a szakmai ismereteiket.

2. Kiemelt feladat a szolgáltató közigazgatás jellegének erõsítése,
különös tekintettel az ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél elé-
gedettséget javító ügyintézésre.

3. Figyelmet kell fordítani a Polgármesteri Hivatal belsõ szerveze-
ti hatékonyságának növelésére, a mûködés költségeinek racionali-
zálására.

4. A Polgármesteri Hivatalban a jogszabályi követelményeknek
megfelelõ, magas színvonalúemberi erõforrás-gazdálkodásra kell
törekedni. Ennek során kiemelt hangsúlyt kell helyezni �az éves
képzési ütemterv alapján � a meglévõ munkatársak képzésére, to-
vábbképzésére.

5. Folyamatosan figyelni kell � a szakterületi feladatokkal kapcso-
latban felmerülõ � pályázati lehetõségeket, és a pályázatokkal el-
nyerhetõ források felhasználásában rejlõ lehetõségek optimális ki-
használására kell törekedni.

6. Törekedni kell a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Köz-
ponttal, a járási hivatallal történõ megfelelõ együttmûködés és
kapcsolattartás kialakítására.

7. Törekedni kell az országgyûlési, Európa parlamenti, valamint
helyhatósági választás jogszabályoknak megfelelõ, szakszerû lebo-
nyolítására. 

(Az egyéni szakmai célokat a köztisztviselõk tekintetében a Jegy-
zõ, míg a Jegyzõ tekintetében a Polgármester határozza meg.) 

6. Rendeletek megtárgyalása

a. Köztisztviselõk közszolgálati jogviszonyáról

Dr. Dudás Anita jegyzõ elmondta, hogy ez a rendelet is felülvizs-
gálatra került, és mivel a módosítás olyan mértékû lett volna, java-
solja egy új rendelet megalkotását a jogszabályokhoz igazodva.
Bekerült az igazgatási szünetre, túlmunkára vonatkozó rendelke-
zés is, melyet decemberben már tudomásul vett a képviselõ-testü-
let,  átvezetésre került az illetményelõlegre vonatkozó rendelke-
zés és a bankszámla hozzájárulás is, illetve a védõszemüveg vásár-
lása. A ruházati költségtérítés az anyakönyvvezetõk részére jár,
amely a szabályzatban szerepel, de a rendelet nem tartalmazta ed-
dig. Változás a nyugdíjas köztisztviselõkre vonatkozóan az üdülé-
si támogatás, illetve a bérpótló jövedelem kivételére irányuló ja-
vaslat. 
Szintén a nyugdíjas köztisztviselõknél döntés szükséges a temeté-
si segélyezésre, és az eseti szociális segélyezés konkrét összegére
vonatkozóan.

A képviselõ-testület egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta
1/2014. (I.28.) számú önkormányzati rendeletét a köztisztviselõk
közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdéseirõl. 

b. Közösségi együttélés szabályairól
Dr. Dudás Anita jegyzõ elmondta:a helyi rendeletet módosítani
kell a közigazgatási bírság kiszabása helyett azokban az esetekben,
amikor a felhívástól is eredmény várható, akkor a Ket szabályai
alapján kell eljárni. Ezt a változást megszavazta már a képviselõ-
testület. A bírság összege magánszemély esetében maximum
200.000,- Ft, jogi személy esetében maximum 2.000.000,- Ft lehet.
A kt. egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta 2/2014. (I.28.) szá-
mú rendeletét a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 5/2013. (II.26.)
számú rendelet módosításáról.

c. Szervezeti és Mûködési Szabályzat
A képviselõ-testület egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta
3/2014. (I.28.) számú önkormányzati rendeletét a Szervezeti és



Mûködési Szabályzat 8/2011. (IV.19.) számú rendelet módosításá-
ról.

d. Temetõkrõl, temetkezésrõl szóló rendelet
A kt. egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta a 4/2014. (I.28.) szá-
mú rendeletét a 3/2010. (III.2.) számú, a temetõkrõl és temetke-
zésrõl szóló rendelet módosításáról.

A rendeletek  megtalálhatók a www.zamardi.hu honlapon.

7. Magyar Tenger Mg Kft haszonbérleti díjfizetéssel
kapcsolatos kérelme

A kt. megtárgyalta a Magyar Tenger Mg Kft kérelmét, és a kft-vel
megkötésre kerülõ haszonbérleti szerzõdés ügyében a 181/2013.
(VI.17.) KT határozatát a következõk szerint módosítja:
A haszonbérbe adott ingatlanok, amelyeknek a haszonbérleti
szerzõdése 2014. január 1-jén lép hatályba: zamárdi 085, 086/2,
086/6 hrsz.
Hozzájárul ahhoz, hogy a haszonbérleti díj 2014. évtõl kezdõdõen
1500,- Ft/AK/év azzal, hogy a haszonbérleti díj mértéke évenként
az infláció mértékével emelkedik. 
Jóváhagyja, hogy az önkormányzat és a kft közös megállapodás-
ban rögzítse, miszerint szerzõdésen kívül a 2008. évtõl kezdõdõen
a kft az önkormányzati területeket ténylegesen hasznosította, en-
nél fogva évenként az alábbi bérleti díjak fizetésére kötelezett:
2008-2009-2010: 1000,- Ft/AK/év.
2011: 1350,- Ft/AK/év.
2012-2013: 1500,- Ft/AK/év.

8. I�Love Balaton 2x rendezvénnyel kapcsolatos kére-
lem

A kt. megtárgyalta az ilovebalaton.hu Kft, Király Ádám kérelmét,
és a 278/2013. (X.21.) KT számú határozatát a rendezvény idõ-
pontjára vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:

A képviselõ-testület hozzájárul, hogy a rendezvény elsõ napja
2014. június 14. helyett június 15-re módosuljon.

A képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy a szervezõ cégneve az
ILB Mozgalom Kft névrõl ilovebalaton.hu Kft-re módosult.

9. Vízisport bázissal kapcsolatos kérelem
A  képviselõ-testület megtárgyalta Tóth Etre vízisportszer-bázis
céljára terület bérletére vonatkozó beadványát, és a bérlet idõtar-
tamára 10 évet állapít meg, továbbá a Margó Ede sétánytól 5 mé-
terre javasolja kijelölni a területet, az ott lévõ magántulajdonok-
tól megfelelõ távolságra. A képviselõ-testület a bérleti díj összegét
1.000.000,- Ft/év+infláció összegben állapítja meg, továbbá a
gyermekek kedvezményes sportolási, oktatási lehetõségét is kéri
biztosítani a vállalkozás részérõl. ( 4 igen, 3 nem)

10. Kacsaetetõ automaták kihelyezésének engedélyezé-
se

A kt. engedélyezi a zamárdi szabad strandon három helyszínen el-
helyezendõ kacsaetetõ automata térítésmentes elhelyezését azzal,
hogy a helyszínek pontos meghatározásában a kérelmezõ mûköd-
jön együtt a GAMESZ-szal.
Az automatákat egy évre, 2014. április 1-tõl engedélyezi a képvi-
selõ-testület kihelyezni. Az üzemeltetõk folyamatosan ellenõriz-
zék az automaták állapotát.

11. Zamárdi, Kiss Ernõ utca C blokk parkolóhelyek
ügye

A  képviselõ-testület a Zamárdi, Kiss Ernõ utcai C blokk parkoló-
helyek megoldásával kapcsolatban a 2013. évben biztosított bérle-
ti lehetõséget kívánja figyelembe venni a 2014. évre vonatkozóan,

mely szerint Laskai Zoltán részére 20 db, Cseke Miklós 6 db,
Simó Attila 4 db, Koszter Edit 2 db parkolóhelyet biztosít 15.000,-
Ft/parkolóhely/év bérleti díjért.
A képviselõ-testület kéri, hogy a szezont követõen a polgármeste-
ri hivatal dolgozzon ki egy koncepciót a területen lévõ parkolók
hasznosítására vonatkozóan, 8-10 éves bérleti idõvel. 

12. Nagyon Zene fesztivál bérleti szerzõdése
A  képviselõ-testület megtárgyalta a Nagyon Zene fesztivál meg-
rendezésére vonatkozó rendezõi ajánlatot, és az alábbi feltételek-
kel a 2014. évre vonatkozóan a bérleti szerzõdés megkötésére fel-
hatalmazza Csákovics Gyula polgármestert:
Bérleti díj: 12 millió forint, plusz idegenforgalmi adó.

A képviselõ-testület egyetért a Nagyon Zene fesztivál megrende-
zésével úgy, hogy 0. napon augusztus 20-án 19.00 órától 24 óráig
koncert szervezését is engedélyezi. A szervezõk vállalják 300 e Ft
összegben gyermekprogramok szervezését, 400 e Ft összegben ka-
merák beszerzését.

A képviselõ-testület egyetért a plusz területigény biztosításával. A
kt. a szerzõdést 2014-re kívánja megkötni, és a rendezvény kiérté-
kelését követõen kíván dönteni a szerzõdés meghosszabbításáról.
( 4 igen, 3 nem)

13. Körforgalmakra pályázat kiírása
A kt. ötletpályázatot ír ki - konkrét elképzeléssel - mind a két kör-
forgalomra vonatkozóan, 2x20.000, - Ft könyvutalvány biztosításá-
val a két elsõ helyezettnek. A pályázati felhívás jelenjen meg a he-
lyi újságban, tévében, honlapon, beadási határidõ:
2014. március 31.

14. Ledes kivetítõk elhelyezése
A  képviselõ-testület felkéri Pálfi István, Elter Imre, Gál Péter bi-
zottsági tagokat és Urbán Miklós GAMESZ vezetõt, hogy a rész-
leteket illetõen vegyenek részt a kivetítõk beszerzésének elõké-
születeiben, és az elõzõleg már meghatározott két helyszínen ke-
rüljön elõször elhelyezésre a két kivetõ: Fõ utca-Honvéd utca sa-
rok, Szabadság tér. A konkrét árajánlatot követõen hozzon ismé-
telten a bizottság javaslatot a költségek ismeretében.

15. 2014. évi rendezvény naptár elfogadása
A képviselõ-testület  a 2014. évi rendezvény naptárt jóváhagyja.
A rendezvénynaptár megtalálható a www.zamardi.hu honlapon.

16. Zamárdi, 052/75 hrsz-ú, Rétföldi utca déli oldalán
található, útként bejegyzett ingatlanról döntés

A képviselõ-testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a
zamárdi 052/75 hrsz-ú, Rétföldi utca déli oldalán található, útként
bejegyzett ingatlan megvásárlásáról nyilatkoztassák az érintett tu-
lajdonosokat, és a nyilatkozatok függvényében � egységes vételi
szándék - tárgyaljanak arról, hogy elidegenítik-e vagy bérletben
biztosítják az igénylõknek a területet. 

Amennyiben a bérleti jogviszony kerül szóba, akkor a képviselõ-
testület felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy
egyedi díjszabás alapján a bérleti díj összegérõl döntsön.

17. Zamárdi honlap üzemeltetése, 2014. évi médiaterv
elfogadása

A kt. kéri, hogy a zamárdi honlap üzemeltetésére szerzõdésben ál-
ló vállalkozó részére küldjenek hivatalos felszólítást arra vonatko-
zóan, hogy a kifizetett megbízási díjért a szerzõdésben rögzített
vállalásokat elvégezte-e. A képviselõ-testület a 2014. évi média-
tervet elfogadja,s jóváhagyja, hogy a honlap üzemeltetésével kap-
csolatban a Tourinform Iroda az idegenforgalmi részt, a hivatal
munkatársa pedig az önkormányzati részt tölti fel a honlapra.

Zamárdi Hírmondó 3.oldal 2014 március
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18.Széphelyi György és tsa kérelme
A  képviselõ-testület megtárgyalta Széphelyi György és tsa
Donnert Ildikó kérelmét, és az alábbi döntést hozza:

� Nem engedélyezi a kérelemben szereplõ díjcsökkentés
engedélyezését,

� engedélyezi a területen lévõ terasz élõsövénnyel történõ
elkerítésének engedélyezését azzal, hogy a sövény ma-
gassága az 50 cm nem haladhatja meg, és a bérleti idõ le-
jártakor a területet eredeti állapotába helyre kell állíta-
ni,

� engedélyezi a betonozott rész térburkolattal történõ el-
látásának engedélyezését azzal, hogy a bérleti idõ lejár-
takor a területet a bérlõ eredeti állapotába helyreállítja,
vagy térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.

19. Lidósítási tervek megrendelése
A kt. a lidósítási terveket három helyszínre vonatkozóan megren-
deli abban az esetben, ha a késõbbiekben amennyiben szükséges
azok pontos helyét módosítani lehet.
A testület megrendeli az árajánlatban szereplõ három engedélye-
zési, és egy kiviteli tervet. A kiviteli tervet a Keszeg utcára vonat-
kozóan kívánja elkészíttetni, s megbízza az Alexy és Tsa Bt-t brut-
tó 2.593.340,- Ft megbízási díjért.

20. Zamárdi, Arany János � Szent István utca közötti
köznél korlát elhelyezése

A kt. az Arany János � Szent István utca között lévõ köz korláttal
történõ lezárásával kapcsolatos kivitelezési munkálatokkal a Fecs-
ke Kft-t megbízza az árajánlatban szereplõ összegben azzal, hogy
a korlátokat a GAMESZ készítse el saját kivitelezésben.

21. Közvilágítással kapcsolatos ügyek
A képviselõ-testület tudomásul veszi a fõútvonalon történt közvi-
lágítás visszakapcsoltatását s felkéri a hivatal beruházási és város-
üzemeltetési osztályát, hogy a közvilágításra vonatkozó felmérést
végezze el arra vonatkozóan, hogy - két körforgalmat és kaland-
park elõtti részét érintõen � miként lehetne azt szakaszosan üze-
meltetni.

22. Sebességmérõ dobozok kihelyezése

A kt. megtárgyalta a Baráti Kör javaslatát sebességmérõ doboz ki-
helyezésére vonatkozóan, és a bizottság javaslatát nem fogadja el.
A képviselõ-testület az új technológia bevezetésére nyitott,
amennyiben annak költségei ismertek, ismételten tárgyalni kíván-
ja a kérdést.

A Mikes K. utca végére vonatkozóan a csónak leengedésre alkal-
mas stég lehelyezésétõl nem zárkózik el, a konkrét költségek is-
meretében a költségvetés tárgyalásakor kíván arról dönteni.

23. HÉSZ módosítással és telekalakítással kapcsolatos
döntések

� A képviselõ-testület a 2014-es költségvetésbe minimum
100 millió Ft összeget kíván beállítani és elkülöníteni fej-
lesztés címén,

� a nettó 2.5 M Ft-ot a HÉSZ módosítására a 2014. évi
költségvetésbe be kíván tervezni, illetve kéri, hogy a fõ-
építész sürgõsséggel vizsgálja meg a HÉSZ alapján a te-
lekalakításhoz szükséges további elképzeléseket.

24. Kiss József zamárdi lakos kérelme
A kt. hozzájárul, hogy Kiss József zamárdi lakos fémkeresõ detek-
tort használjon Zamárdi város közterületein, továbbá felhívja a
kérelmezõ figyelmét a vonatkozó jogszabályok betartására.

25. Vízisportszer-kölcsönzõi helyekre vonatkozó bérle-
ti szerzõdés

A kt. Báthory Ádám, Kasselik Csaba, Krasznai Pál és Rajczi Atti-
la részére biztosítja az eddigi évek alapján bérelt vízisportszer-köl-
csönzõi helyeket, 2014. január 1. napjától 5 éves idõtartamra vo-
natkozóan a helyi rendelet alapján.

Matyikó Zsuzsa

ÖTLETPÁLYÁZAT

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete ötletpá-

lyázatot ír ki mindkét körforgalomra vonatkozóan, egy-egy ott

felállítandó mûalkotás tárgyában. 

A beérkezõ ötletek alapján a képviselõ-testületnek a pénzügyi
és városfejlesztési bizottság áprilisi ülésén tesz javaslatot a meg-
valósításról.

Kérjük a pályázókat, hogy a következõket vegyék figyelembe ja-
vaslataikban:

- Az elképzelés legyen tekintettel a közlekedésbiztonságra!

- Az ötlet az anyagi realitás talaján maradjon.

- Az ötlet eszmeileg akár össze is kapcsolhatja a két kör-

forgalmi sziget alkotásait, de két külön ötlettel is lehet

pályázni, vagy csak egy körforgalomra vonatkozóan. Le-

hetséges egy személynek több ötletet is beadni külön pá-

lyázatként.

Az ötletpályázat tartalmazza:

- Az ötlet(ek) leírását, bemutatását.

- Egy vázlatrajzot az elképzelésrõl.

- Egy lezárt borítékban a pályázó neve és elérhetõsége le-

gyen benne.

- A pályázati borítékon a következõk legyenek megadva:

egy jelige, és a �körforgalmi ötletpályázat� kifejezés.

Az ötletpályázatok leadhatók a Polgármesteri Hivatal portáján.

A két legjobb pályázat készítõje 20-20 ezer Ft-os könyvutal-

ványban részesül.

A pályázat beadásával a nyertes pályázó elfogadja, hogy ötletét

az önkormányzat részben vagy teljes egészében szabadon fel-

használhatja. 

Beadási határidõ: 2014. március 31.

Az ötletpályázat eredményhirdetését a Hírmondó májusi száma
közli, illetve a nyertesek külön értesítést kapnak.

Aki emailben pályázik, külön fájlként csatolja az ötlet leírását és a

vázlatrajzot. Az email tárgysora tartalmazza a jeligét és a �körfor-

galmi pályázat� kifejezést! A két személyes adatot pótolja a feladói

email-cím, mivel nyertes pályázat esetén az alapján értesítjük a

gyõztest! Email-címünk: titkarsag@zamardi.hu

Zamárdi Város Képviselõ-testülete
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Felhívás!

Kulturális pályázat

Zamárdi Város Önkormányzata 2 000 000 Ft,- keretet állí-
tott be kulturális célra a költségvetésébe.
Az alap célja: Zamárdi kulturális életét színesítõ rendezvé-
nyek, események támogatása.
Pályázhatnak civil szervezetek, vállalkozások, magánszemé-
lyek.
A pályázatnak tartalmaznia kell: - az esemény helyszínét,
idõpontját,
- rövid leírását, 
- a célközönséget,
- a várható bekerülési költséget,
- a megvalósítás önrészének összegét,
- az igényelt támogatás összegét.

A pályázat benyújtásának ideje: 2014. március 31. ( a pályá-
zattal kapcsolatos döntés az áprilisi képviselõ-testületi ülé-
sen lesz).
A benyújtás módja: papír alapon ( személyesen vagy postai
úton).

Cím: Polgármesteri Hivatal Titkárság
Zamárdi, Szabadság tér 4.

8621
A borítékra kérjük, írják rá:
� Kulturális pályázat 2014� !

Tájékoztatás

Tisztelt Brettyótulajdonosok!

Az elmúlt idõszakban Mojzer Lászlónéval közösen több ügyvédet is

megkerestünk, hogy vállalja fel a Brettyó tulajdonosainak érdekképvise-

letét. Sajnos ezidáig mindegyikük visszalépett, és nem vállalták a jogi

képviseletünket. Továbbra sem adjuk fel, mert meggyõzõdésünk, hogy

teljesen megalapozatlan és indokolatlan egy ilyen nagyságú Balaton kö-

zeli belterület védelem alá helyezése, elértéktelenítése. 

Csákovics Gyula polgármester

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
85. születésnapja alkalmából

Friesz Kázmér
nyugdíjas iskolaigazgató urat, helytörténészt,

Zamárdi város díszpolgárát Zamárdi polgárai nevében:

Bormustra

Február 21-én tartottuk a már hagyományosnak számító bormustrán-
kat a Szent Kristóf Pincészetben. A rendezvényen szép számmal

vettek részt a helyi borászok.
Idén is megtiszteltek bennünket a villányi testvértelepülésünk képvise-
lõi Takáts Gyula polgármester úr vezetésével. Ebben az évben Gere
Tamás és Szemes József villányi borászok adtak ízelítõt a villányi
borokból, és látták el hasznos tanácsaikkal a zamárdi szõlõtermesztõ-

ket. Köszönjük Tóth Imre Mihálynak, hogy idén is elvállalta a házi-
gazda szerepét. Külön köszönet illeti a vacsora elkészítéséért

Friesz Gyulánét és Friesz Gyulát. 

Csákovics Gyula polgármester

Zamárdi Város Képviselõ-testülete



2014. március 6.oldal Zamárdi Hírmondó

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

március

alkalmi programok:

5-e: vegyes vásár (nagyterem),
Szilvi használtruha vásár (kisterem)

9-e, 16:00: Civil szervezetek farsangvégi vigassága

10-e, 16:30: Színházi út Budapestre, a Nemzeti Színházba,
úti célunk Tamási Áron: Vitéz lélek címû színmûve.

10-e: Véradás a Közösségi Házban.

12-e: Diákok gergelyjárása az óvodában

13-a, 18:00: Raffay Ernõ történész elõadása az I. világhá-
ború kitörésének centenáriuma alkalmából a trianoni bé-
kediktátumhoz is vezetõ szabadkõmûvességrõl.

14-e, 16:30-: VÁROSI 48-AS ÜNNEPSÉG (Mûsort adnak
az iskolások, Pörneki Anikó és Krezinger Tibor, fáklyás
vonulás, koszorúzás, ünnepi beszéd, szeretetvendégség)

22-e: Honismereti kirándulás (autós és gyalogos) Ádánd,
Siójut, Siómaros környékére.

rendszeres programok:

jóga: keddenként, 16:30.
Nabe-torna: szerdánként, 16:00
Kóruspróba: keddenként 18:00
Rajzszakkör: szombatonként 9:00.
Polgári Asztaltársaság: kéthetente szerdánként 18:00
NABE-rendezvény: minden hónap elsõ hétfõjén
Egészségõr Egyesület: minden hónap 2. hétfõjén
Berkenye Alkotóközösség: minden hónap 2. csütörtökén
Felnõtt tánckör: vasárnaponként 17:00.

A lapzárta olyan korai idõpontra esett februárban, hogy e
havi nagy rendezvényeinkrõl nem lehetett beszámolót ké-
szíteni. De azért akad néhány fontos információ, amelye-
ket megosztunk a kedves olvasókkal! Íme:

Március 10-én színházi utunk lesz Budapestre a Nemzeti
Színházba. Tamási Áron: Vitéz lélek címû színmûvét néz-
zük meg. Jegyek 3800, 3000, 2400, 2100, 1800 Ft-ért szerez-
hetõk be nálam. Nyugdíjasoknak 25%, tanároknak, diá-
koknak 40 %-os jegyár-kedvezmény jár. Az idõjárás még
beleszólhat, de tervünk szerint 16:30-kor indul a busz a vas-
útállomás mögötti parkolóból. Buszköltség: 1500 Ft. A
színdarab részletes bemutatása a színház honlapján elol-
vasható. (Aki e napon vért is adna, érdemes a véradás kez-
désére a Közösségi Házba mennie.) 
Március 13-án 18 órától a Közösségi Házban Raffay Ernõ
történész tart elõadást a szabadkõmûvességrõl az I. világ-
háború és Trianon függvényében. Belépõjegy nincs, �per-
selyadományokat� elfogadunk. 
A zamárdi 48-as városi ünnepség 14-én, pénteken fél 5-kor
kezdõdik. Helyszín: Közösségi Ház, azután fáklyás vonulás
a 48-as Szabadság téri emlékmûhöz! 
Idén � ha lesz megfelelõ érdeklõdés � újra szervezek bu-
szos kirándulást a csíksomlyói búcsúba, összekötve azt egy
kis erdélyi honismereti bolyongással. Még nem a teljesen
elkötelezett jelentkezést, de legalább a �szeretnék menni�
� akaratnyilvánítást hadd kérjem az érdeklõdõktõl még e
hónap elején! 
Idén 100 éve, hogy kitört a trianoni tragédiához vezetõ I.
világháború. Több megemlékezés, program is lesz
Zamárdiban. Egyike, hogy szervezünk egy kirándulást az
Isonzo és Piave vidékére. Valószínûleg szeptember elsõ fe-
lében lenne. Ehhez is várnám a mielõbbi �szándéknyilatko-
zatot�! 
Gyorsuló korunkban fõképp a némileg idõsebbeknél akad-
nak hiányosságok a számítógépes lehetõségek kiaknázásá-
ban. Ha volna elég érdeklõdõ, szívesen megszervezek egy
olyan tanfolyamot, amelyen a résztvevõk az online-ügyin-
tézés csínját-bínját ismerhetik fel. Néhány téma ehhez: re-
gisztráció, internetes vásárlás, ügyfélkapu, jegyrendelés,
távszámla és egyéb banki ügyintézés, stb. Ha valakit érde-
kel az a fajta tudásszerzés, kérem, jelezze! 
22-én � ha kegyes lesz hozzánk az idõjárás � autókkal elme-
gyünk Siómarosra. Onnét a remélhetõleg kellemes tavaszi
idõben egy gyalogtúrát teszünk Jut és Ádánd környékén.
Ki-ki félnapi élelmet csomagoljon, és az idõjárásnak meg-
felelõ öltözetbe �csomagolja be� magát. Ha esik az esõ
vagy a hó, vagy nagyon nagy a sár, akkor a kirándulás ha-
lasztódik. Mint korábban is, az induláskor �belakoltatjuk�

Zamárdi Város Önkormányzata

mély fájdalommal tudatja, hogy életének

88. évében elhunyt Galó György. Gyuri bácsi több zamárdi
civil szervezetnek tagja és egyben alapító tagja is volt.

A Zamárdiért Közalapítvány kuratóriumi tagja volt hosszú éve-
ken keresztül.Távozásával szegényebb lett a zamárdi civil

közösség, hiszen egy olyan embert veszítettünk el, aki
hosszú évtizedeken keresztül dolgozott Zamárdiért önzetlenül,

szívvel-lélekkel.

Emlékét szívünkben õrizzük.

Csákovics Gyula polgármester
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

az üres férõhelyekre a gépkocsitlanul érkezõket, de kérjük,
jelezze elõre, aki teljesen gyalogos!
Az érdeklõdésekre tekintettel összegyûjtöttem, hogy diák-
jaink számára milyen szabadidõs tevékenységek állnak ren-
delkezésre városunkban. Íme, majdhogynem a teljesség
igényével:

Iskola:

Rendszeresen, az ott tanulóknak:
Alsós kézilabda, alsós foci, felsõs kézilabda, felsõs foci, al-
sós tenisz, alsós tömegsport, alsós atlétika, felsõs atlétika.

Rendszeresen, elvileg másoknak is:

Õrszem (helytörténeti, honismereti kör, péntek - 16:00)
Greenpici (környezetvédelmi 3- és 4. osztályosoknak, két-
hetente csütörtök � 15:00-16:00)

Sportcsarnoki lehetõségek bárkinek:

Teakwandoo (hétfõ, szerda, péntek � 17:00-18:00)
Ovi-foci (csütörtök, 17:00-18:00)
Pingpong (szerda, péntek � 18:00-20:00)
Ritmikus gimnasztika (szerda � 16:00-17:00)
Rocki (hétfõ, péntek � 16:00-18:00)
Kosárlabda (szerda � 18:00-20:00) (13 éves kortól!)

Közösségi Ház:

Rendszeres:

Rajz- és képzõmûvészeti szakkör (szombat - 9:00-10:00)
Néptánckör: kéthetente vasárnap 17:00-19:00 (13 éves kor-
tól!)

Alkalmi:

Jan. 5.: vízkereszti túra, febr.23.: Mátyás-napi téltemetõ vi-
gasság, márc. 12.: gergelyjárás az oviban, márc. 14.: városi

48-as ünnepség fáklyás menettel, márc. 22.: honismereti
gyalogtúra Ádánd környékén, április: húsvét elõtti kézmû-
ves készülõdés, ápr.27.: városi Ki mit tud?-gála, máj.17.:
szezonnyitó fõzõverseny, jún.4.: nemzeti összetartozás napi
megemlékezés, jún. 8.: pünkösdi vigasság a Jegenye téren,
jún.24.: Szent Iván-éji idõutazás, júl. 11, 13, 19, 21, 26, 28,
aug. 2, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 24.:parti játékos animáció, júl. 25-
27: Rozé fesztivál, júl. 31-aug.3: Balatoni Játszadalom, aug.
16: strandröplabda-kupa, aug. 20-a: Szent István-napi ün-
nepség, gyermekprogram, tûzijáték, örömtûz, szept.6.: vízi
hálaadás, szept. 27.: szüreti vigasság, okt. 6. Aradi Vérta-
núk emlékút, nov. 9.: Szent Márton napi vigasság, decem-
ber: adventi kézmûves készülõdés karácsonyra, karácsony
elõtt: kis betlehemezõk és a Betlehemezõ Társulat rítusjá-
tékai.

Más szervezetek alkalmi rendezvényei

Jan.25: doni emlékcsata (iskola), febr. 14.: farsang (iskola),
márc. 23.: Víz napi Balcsi parti (Nabe), máj. 1.: Fuss
Zamárdiért, fuss az egészségedért (Egészségõr E.), máj. 10:
kirándulás (EE), máj. 25.: Hõsök vasárnapja (Egyesület
Zamárdiért), jún. 23. � aug. 29.: vitorlás táborok (Nánási
Sailing kft), jún. 29, júl. 13, 27., aug. 10: Lurkók, vitorlára!
(ingyenes vitorláztatás � Zamárdi Baráti Kör), nov. 30.: 1.
adventi gyertyagyújtás (Nabe), dec. 24.: a Kis Jézus jászoly-
ba helyezése (Róm. Kat. Egyházközség)

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy iskolánkban néptánc
mûvészeti alapképzés van, továbbá, hogy milyen sok zamár-
di gyermek jár a földvári és a siófoki zeneiskolába, tavasz-
tól lovagolni lehet Szántódon, elmondhatjuk összegzéskép-
pen, hogy a zamárdi gyermekeknek bõven van lehetõségük
szabad idejük értelmes és egyben kellemes eltöltésére. Iga-
zából a kóruséneklés és a színjátszás fehér folt a palettán-
kon. Aki elszántságot, tehetséget érez ezekhez, kérjük, se-
gítsen!

Gál Péter (Közösségi Ház)

Budapesti Utazás kiállítás

A márciusi hírmondó megjelenésével egy idõben ér véget a
legnagyobb belföldi vásár, a budapesti Utazás kiállítás. Aki
hozott, azoknak köszönjük szépen a szórólapokat.
Az idei évben több helyi vállalkozó is megjelent standun-
kon.
A Zamárdi Kalandpark nyereményjátékkal készült a ven-
dégeknek, a Zimek Pálinkamanufaktúra pálinkakóstolóval
és a Szent Kristóf Pincészet borkóstolóval színesítette
Zamárdi kínálatát. A Balaton Sound-osok szórólapokkal
készültek, és a fesztiválról szóló kisfilmet és a városunkról
készült reklámfilmet vetítették. A nyereményjáték fõdíjá-
nak felajánlásért külön köszönet a Família Hotelnek.
Bízunk abban, hogy a jövõben is hasonló együttmûködésre
számíthatunk, és így 2015-ben akár egy nagyobb standdal,
attrakcióval is készülhetünk a jövõ évi budapesti Utazás ki-
állításra.

Hirdetési lehetõség
- a korábbi évekhez hasonlóan egy újabb információs füze-
tet jelentetünk meg, amelyben csak szolgáltatók szerepel-
nek. A kiadvány 5.000 példányban készül, magyar, német,
angol és lengyel nyelven, egy brossúrán belül A/5-ös méret-
ben, 32+ 4 oldal terjedelemben.
A kiadványban való megjelenés az alapadatokkal továbbra
is ingyenes, feltétele az aláírt adatlap határidõre történõ
visszaérkezése.
A füzetben a szabad felületek erejéig hirdetés elhelyezé-
sére is lehetõséget biztosítunk, amelynek díja 1/2 oldal
esetén 25.000,- Ft, 1/4 oldal esetén 12.500.-Ft. 

- ebben az évben újra lehetõség van hirdetési felület meg-
váltására a �letéphetõs� tömb térképen, a hátlapon törté-
nõ megjelenéssel. A hátlapon 11,2x7,6 cm-res felületet tu-
dunk biztosítani összesen 8 hirdetõi lehetõséggel. A felü-
let igény szerint megfelezhetõ vagy duplázható. 



Harcos Katalin: Farsangi topogós

Ide-oda lépek, 
követlek most téged.
Apró lábam tipeg-topog?
amíg veled táncot ropok.

Körben-karikában
táncolunk a bálban.
Jókedvemben, ihaj, csuhaj,
mégsem leszek sosem duhaj.

Végre, végre, megmutatta magát a tél. Nem hiába vártuk a
havat, két hétig élvezhettük. Szánkóztunk, csúszkáltunk, az
óvoda udvarán síeltünk. A Balaton jegét séta során meg-
néztük, de sajnos nem lett elég vastag a biztonságos korcso-
lyázáshoz. Nem baj, majd jövõre.
A februári idõjóslásban a medve volt segítségünkre. Az ovi-
ban is megbeszéltük, milyen volt az idõjárás február máso-
dikán, lehetett-e árnyéka a medvének. Mivel mindannyian
borongós, felhõs, ónos esõs idõre emlékeztünk, megállapí-
tottuk, a medve nem ijedt meg az árnyékától, nem bújt visz-
sza, hamarosan itt a tavasz.
Ám amíg még szükséges folyamatosan gondoskodunk a

madarainkról. Szotyolát, cinkegolyókat teszünk ki az ete-
tõkbe. Készítettünk üdítõs dobozból madáretetõket közö-
sen, amiket mindenki az otthoni fákon helyezhetett ki. Be-
szélgettünk az erdei és kiskertekben élõ állatokról, hogy
mit csinálnak a téli hidegben, hogyan gondoskodhatunk ró-
luk tavaszig.

2014. március 8.oldal Zamárdi Hírmondó

ÓVODAI HÍREK

Jelentkezési határidõ: március 10. 

A felületek a rendelések érkezési sorrendje szerint kerül-
nek lefoglalásra.

Jelentkezés: zamardi@tourinform.hu e-mail címen.

A kérhetõ felületek függvényében az ár a következõk sze-
rint alakul: 

11,2x7,6 cm 9.900.- Ft

22,4x15,2 cm 19.800.- Ft

5,6x3,8 cm 4.950.- Ft

Balaton Sound, VOLT, Sziget, Strand fesztivál jegyértéke-
sítés
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra jegyeket, bérle-
teket vásárolni.
Fizetni: készpénzzel (HUF), bankkártyával, SZÉP kártyá-
val, utalványokkal is tudnak.

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.

Márciusban hétfõtõl péntekig: 8:00-15:00 óráig állunk ked-
ves 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



Az iskolába menõk ebben a hónapban is láthattak egy szín-
házi elõadást. A Hattyúk tavát nézhették meg Siófokon. Az
elõadás elõtt volt annyi idejük, hogy a siófoki Plázában ki-
próbálhatták a biztonságos mozgólépcsõzést, megnézeget-
hették a farsangi hangulatba öltöztetett kirakatokat.
A február az óvodában is farsangi készülõdéssel telt el. A
faliújságon mindenki láthatta álarcokat, szemüvegeket ké-
szítettünk, bohócot, koronát, madárijesztõ kalapot, varjú-

fejdíszt barkácsoltunk. Elõkerültek a régi jelmezek, újak
készültek. Verseket, énekeket, táncokat tanultunk; farsangi
mûsort állítottunk össze, amivel a szüleinket leptük meg.
Volt, aki mindennap másik ruhát öltött magára; volt, aki a
folyamatosan készülõ jelmezét próbálgatta. A legjobb az
volt, hogy mindennap egy kicsit mulatoztunk, táncoltunk. 
A farsang napján délelõtt magunkban, délután a szülõkkel,
ismerõsökkel közösen nagy csinnadrattával, mulatságos já-
tékokkal, fánkkal igyekeztünk búcsúzni a téltõl s köszönte-
ni a tavaszt.
Az SZM szülõk a felnõttek részére is szerveztek ovis jóté-
konysági bált, melynek bevétele idén is biztosítja egy gyer-
meknapi buszos kirándulás költségét. Köszönjük elõre is a
gyermekek nevében. Aki nem tudott a bálba eljönni, azok
a pártolói jegy megvásárlásával segítették a bevétel növelé-
sét.

Az óvoda alapítványára 2013-as évben felajánlott adó
1%-ot is mindenkinek köszönjük, az idei évben is számí-
tunk támogatásukra. 
Adószámunk:
ZAMÁRDI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY 18783872 � 1 - 14
Felajánlásaikat a gyermekek nevében elõre is köszönjük. 

Barta Ilona óvodavezetõ

Osvát Erzsébet: Rigófütty szól (részlet)

Rigófütty szólt erdõszerte:
Elõbújhat mókus, medve!
Sürgönyöztek a fecskének:
Gyere, vár a régi fészek!

Telefonált egy gólyapár:
holnap itthon kelepel már.
Vígan voltak a virágok.
Rendeztek nagy vigasságot.

Zamárdi Hírmondó 9.oldal 2014. március

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Az április elsejei komplex szûrésre � mammográfia, nõgyógy-
ászat, tüdõ, csontsûrûség � március 15-ig lehet jelentkezni
Takácsné Szilvinél / 06 / 30 / 850 � 9911 / a szükséges adatok
megadásával /név, születési dátum, TAJ-szám/.  Autóbuszunk
április 1-jén 6 óra 15- kor indul az önkormányzat parkolójából.

Február 10-én dr. Gombos Zsuzsanna homeopátiás gyermek-
orvos elõadására szép számú hallgatóság elõtt került sor. A
doktornõ a homeopátia avatott ismerõjeként szakszerûen és
mindenki számára érthetõen beszélt egy olyan szelíd gyógy-
módról, amely nem a betegséget, hanem az egész embert gyó-
gyítja. Az un. hollisztikus  szemléletû terápia lényege, hogy be-
indítja a szervezet öngyógyító folyamatait, nincs mellékhatása,
nem árt az immunrendszernek, sõt az immunitást  erõsítõ sze-
rek a betegségek megelõzését is segítik.
A doktornõ beavatott bennünket a homeopátiás pirulák elké-
szítésének és használatának titkába. Végül kérdéseinkre vála-
szolva megtudtuk, milyen homeopátiás szerekkel gyógyíthat-
juk akut és krónikus betegségeinket.
Elõadása hiteles, meggyõzõ és mindannyiunk számára igen
hasznos volt.

MEGHÍVÓ

MÁRCIUSI ÖSSZEJÖVETELÜNKRE

FARSANG FARKA

a civilek közös szervezésû vidám programja

Helye: Közösségi Ház
Ideje: március 9.  16 óra

A télbúcsúztató vasárnap délutánra játékkal,  farsangi
finomságokkal várjuk  Zamárdi civil szervezeteit.

A zenét a RLK: Herold Sándor és Rill Tamás szolgáltatja.

Egészségõr Egyesület



Hagyományainkat folytatva 2014 elsõ összejövetelén
értékeltük az elmúlt évi munkát
- a januári Hírmondóban ezt már közre adtuk -, és közösen
állítottuk össze az új év munkarendjét.

Íme, a 2014-re tervezett programok:

Február 10.
A homeopátiáról elsõ kézbõl hitelesen /
Dr. Gombos Zsuzsanna /
Február 13.
Kirándulás Igalba / gyógyfürdõ masszázzsal /
Február 20.
Kirándulás Igalba / gyógyfürdõ masszázzsal /

Március 9.
Farsang farka / Vidám, játékos összejövetel a civil
szervezetekkel közösen/

Április 1.
Komplex szûrés �mammográfia, nõgyógyászat, tüdõ és
csontsûrûség � a Kaposi Mór Oktató Kórházban

Április 14. Közgyûlés

Május 1.
Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért! Sportnap /
emlékfutás, sportjátékok /
Május 10.
Kirándulás /Somogyi körút: Somogyvámos, kapuvári Szent
László emlékhely, Buzsák, Somogytúr /  vagy  /  Orfû,
Abaliget , Pécs /
Május 17. Fõzõnap

Szeptember 8. Gyalogtúra és elõadás Monspart Saroltával

Október 4-5.
Kétnapos kirándulás  / Gyõr, Komárom, Komárno /

Október 13. Elõadás meglepetés elõadóval

November 8.
Egészségnap Papp Lajos szívsebész professzorral

December 8. Ádventi gyertyagyújtás, szeretetvendégség

Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2014. március

ISKOLAI HÍREK

Február  13-án  tizennégy, 20-án tizenöt tagunk élvezte az igali termálvíz és masszázs jótékony hatását. A gyógyvíz , a kezelés
és a vidám együttlét testi � lelki egészségünket szolgálta. A kirándulást egyesületünk anyagilag is támogatta.

Tavaszi egynapos kirándulásunk idõpontja május 10. A tervezett útvonal: Somogyvámos, Somogyvár, Buzsák, Ozora .
Várható költsége: 4 500 Ft. Jelentkezni április 10-ig lehet összejöveteleinken személyesen vagy telefonon 

/ Takácsné Szilvinél 06/ 30 / 850 � 9911 /

Egy csoda jó hét Ustrzyki Dolnében
A zamárdi iskola jól tanuló diákjai jutalomból a lengyelor-
szági Ustrzyki Dolnéba, testvérvárosunkba utazhattak el.
Egy hetet tölthettünk el ott.

Szombaton reggel izgatottan gyülekeztünk az
iskola elõtt. Végre felszállva a buszra, kezdetét vette a vár-
va várt utazás. Székesfehérváron felvettük tizenhat éves
tolmácsunkat. A hosszú, tízórás úttól mindenki alaposan
elfáradt, de jókedvünket ez sem vette el. Este hét órakor
értünk a szállásunkra, s gyorsan elaludtunk aznap a �kime-
rültség� miatt. Másnap reggel a korán felkelõk futni men-
tek. Délelõtt a városban sétáltunk, délután pedig sokunk
örömére a sípálya levegõjét próbáltuk ki, majd a városi
uszodában úszkáltunk és szaunáztunk.
Hétfõn az egyik városi iskolában az ottani diákokkal közö-
sen angol és énekórán vettünk részt. Az angolon megtaní-

tottuk egymásnak a magyar és lengyel nyelv alapvetõ kife-
jezéseit. Az énekórán egymás dalait énekeltük el. A nap to-
vábbi részét, nagy örömünkre, síeléssel töltöttük. Kedden
az iskolában a lengyel tanulókkal együtt plakátot tervez-
tünk  az  informatikaórán.  Este  jó  hangulatú  sulidiszkót
szerveztek számunkra vendéglátóink. Szerdán �omnibusz-
vetélkedõn� vettünk részt, ellátogattunk a város régi mal-
mába, amely vendéglõ és múzeum egyszerre.
Lovaskocsikáztunk, és a tábortûznél vidáman beszélgetve
kolbászt sütöttünk. Csütörtökön egész nap síeltünk, s a nap
végére már mindnyájan egész belejöttünk a lesiklásba!
Pénteken a helyi természettudományi és helytörténeti mú-



zeumban jártunk, majd  este, a  kérésünkre,  még egy suli-
diszkót tartottak nekünk lengyel vendéglátóink. A party vé-
ge után már mindenkinek a hazaúton járt az esze. Ennyi szí-
nes program után nehéz volt a búcsúzkodás, de el kellett in-
dulnunk! Szombaton este hét órakor értünk haza,
Zamárdiba.

Köszönjük az ustrzyki dolneieknek, hogy egy héten ke-
resztül milyen sok színes programmal ajándékoztak meg
minket! Itt csak vázlatosan mutattuk be élményeinket, a
hangulatot, a vidám órákat nehéz szavakba foglalni. Remél-
jük, mi is méltón viszonozni tudjuk a nagyszerû vendéglá-
tást a nyáron!

Gál Péter Levente (7.o.)

2014. március 11.oldal Zamárdi Hírmondó

Január 6-án újult erõvel kezdtük a munkát.

A hónap nagy része a kultúra napjához kapcsolódó házi
versenyek jegyében telt. 

Az alsósok a mesemondóversenyen már december utolsó
tanítási napjaiban számot adtak felkészülésükrõl.
9-én a 3-4. osztályosok matematikaversenye zajlott.
A nyolcadikos szülõk e napon tájékoztatást kaptak a
továbbtanulással kapcsolatban.
13-án a hangos olvasási verseny hozta lázba alsósainkat.
Mindenki lelkesen hallgatta és tapsolta a legjobbakat. A
felsõsök fogalmazásban és helyesírásban is vetélkedhettek.
13-14-én csodálhattuk meg néptáncosainkat, akik félévi
vizsgát tettek.
15-én rajzversenyen mutatkoztak be ügyes kezû diákjaink.
A másodikosok ellátogattak a védõ nénihez és a fogorvos
bácsihoz
21-én a városi ünnepségen a 6. osztály mûsorát tekinthet-
tük meg, melyben megemlékeztek Kölcsey Ferencrõl,

Himnuszunk szerzõjérõl. Ezt követõen házi versenyeink
gyõztesei vehették át jutalmukat. Legjobb vers- és mese-
mondóink nagyszerûen mutatkoztak be a város apraja-
nagyja elõtt.                    

Jégvirág terematlétikai verseny résztvevõi

CSATÁZTUNK�

Az évrõl évre megrendezett doni csata egyre több elszánt
harcost számlál, és mivel az idei év csatáját nagyon jónak
éreztem, remélem, jövõre még többen leszünk majd.
A hagyományos feladatokból idén januárban párat átalakí-
tott a hadvezetés, és újabbakkal bõvítették: ilyen volt, hogy
tárgyakat kellett összepárosítani a nevükkel, például
melyik a magyar rohamsisak, melyik a német ejtõernyõs
sisak és melyik az orosz botló gránát.
Az idõjárásra sem lehetett panaszunk: sok havunk volt,

sütött a nap, a hõmérséklet csak pár fokkal volt mínuszban.
Örültek is volna az idõjárásunknak a doni magyarok!

A faladatok befejezésével az összes csapat kivonult
Szántódpusztára, majd ott megettük az elemózsiánkat.
Aztán következett a díjazás. Idén egy siófoki csapat harcolt
a legbátrabban és legügyesebben.

Gratulálunk nekik és a többi csapatnak!
Horváth Balázs

7.o.
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2014. február 3-án, hétfõn a Közösségi Házban folytatódott
a �Balatoni téli esték� sorozatunk. 

Bemné dr. Schneider Mária tartott elõadást Balatoni nép-
mondák címmel. Hallhattunk a népköltészetrõl, arról, hogy
mi a különbség a monda, a rege és a legenda között, s hogy
a tihanyi echót, amely napjainkra már meg is szûnt, az apát-
ság épülettömbje �eredményezte�.
Eltûnéséért a Visszhang-domb és a templom közé ültetett
fák lombja, valamint a megnövekedett idegenforgalommal
járó zaj a felelõs.  Láttunk egy rövidke filmet; témáját, sze-
replõit a Balaton északi partjának helységnevei és helyi
népmondák ihlették.

Hirschmann Attila a Balaton keletkezésének,
Ferencziné Foki Valika a kecskekörömnek és Prigliné
Zsuzsa a tihanyi visszhangnak a történetét olvasta fel a
hallgatóságnak. Végül az elõadó városunk legrégebbi
nevezetességének, a Szamárkõnek a mondáját ismer-
tette, Lipták Gábor feldolgozásában. Komáromi Pan-
ni néni balatoni népdalcsokra zárta az estét. 
A Zöld Forrás pályázat képzései folytatódtak. Febru-
ár 15-én Balatonföldváron Nagyné Horváth Emi ké-
mia- biológia szakos tanár tartott elõadást és gyakor-
latias bemutatót.
�Tisztálkodás és tisztogatás környezetbarát módon�

címmel.
Aki környezetbarát mosásra törekszik, annak ma

már többféle �zöld� alternatíva is rendelkezésére áll.
Manapság a reklámok befolyásolta háziasszonyok a
tisztaság fogalmát a hatékony, tömény tisztító- és fertõt-
lenítõszerek minél nagyobb arányú használatával társít-
ják. A mosószerek, tisztítószerek azonban nagymértékben
terhelik környezetünket a bennük lévõ vegyi anyagok mi-
att. Ráadásul a szintetikus mosószerek szerepe allergiás tü-
netek kiváltásában is bizonyított. 
Valójában a hagyományos eljárásokkal és szerekkel is

megfelelõ eredményt érhetünk el. De ki hallott már a mo-
sódió, szódabikarbóna, mosószóda, vadgesztenye,
marhaepeszappan tisztító hatásáról? Ráadásul a pénztár-
cánk kövérebb marad, és nemcsak lakásunk, hanem a kör-
nyezetünk is tisztább lesz.
A természetes tisztítószerek használatát és készítését is-

merhettük meg.
Az elõadás végén a meridián torna hasznosságát tapasz-
talhattuk meg, melynek lényege három akupunktúrás pont
nyomása, a hasi légzés és a guggolás.

A meridiánok a test felszínén, a bõr és az izmok között ha-
ladnak a testünkben, betegség esetén az áramlás nem sza-
bad. Tornával segíthetünk az energia áramlásában.
A gyakorlatsort Dr. Prof. Zhu Zong Xiang dolgozta ki a
hetvenes években.
Felhívás kirándulásra
A NABE zamárdi csoportja 2014. április 13-án kirándulást
tervez Dobogóköre, valamint 2014. május 24-25-én Palóc-
földre. Szécsény, Balassagyarmat, Hollókõ, Ipolytarnóc,
Slkabonya (Szlovákia) nevezetességeit nézzük meg.

Jelentkezni lehet Kajdiné Icánál Tel: 06-30-9472-925
Tóthné Ildinél Tel: 06-30-313-8310
Víznapi Balcsi party rendezvényünket 2014. március 23-án
15 órakor tartjuk a Bácskai utcai mólónál. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk!!!

NABE
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IRODALMI VETÉLKEDÕ

�Ne feledd a tért, ahol elestek õk,
a földet se feledd,
bárhol hulltak el õk, fajtánk hû férfiai, az a föld
szent ügy hõs-helye lett.�

/Illyés Gyula/

Áprilisban 15. alkalommal találkoznak a csapatok, hogy egy vetélkedõ keretében ismét összemérjék tudásukat, számot
adjanak alapos tudásukról. 

Az elsõ világháború századik évfordulójához közeledve választottuk vitéz Somogyváry Gyula: Ne sárgulj, fûzfa! címû
mûvét.  Somogyváry Gyula (1895-1953) végigharcolta a háborút, tevékenyen részt vett az ellenforradalmi mozgalmak-
ban, országgyûlési képviselõ lett, majd a Magyar Távirati Iroda munkatársa.  1928-tól a Magyar Telefonhírmondó és a
Rádió Rt. irodalmi igazgatója. Gyula diák néven verseket írt, de igazán katonaregényei tették népszerûvé. A bolsevista
hatalomátvétel után családjával együtt üldözték, és börtönbe vetették.
A Ne sárgulj, fûzfa! egy hiteles szemtanú által megírt történet, melyet végig áthat a mély humanizmus, a példaértékû
önfeláldozás, a gyõzelembe vetett hit, az édes-szomorú igaz szerelem.

Szeretettel várjuk a csapatok jelentkezését.
A vetélkedõ tervezett idõpontja : 2014. április 26. (szombat) de. 9 óra, Közösségi Ház.

Városi Könyvtár

BOROSZLÁNOK ÉS TÁRSAIK

Mikor a tél fogytával február vége felé a bükkösben,
tölgyesben kiránduló finom orgonaillatra lesz figyel-
mes, könnyen hiheti, az érzékei játsszák vele a bolond-
ját. 
Figyelmesen körülnézve azonban a közelben hamar
megpillanthat egy kis cserjét, a farkasboroszlánt, mely-
nek az elsõ langyos napokon kibomló lila virágai nem-
csak illatukban, hanem alakjukban is nagyon hasonlíta-
nak a májusi ballagások jól ismert díszítõ virágára. 
Nem sokkal ezután követi rokona, a hegyvidéki erdõk
örökzöld cserjéje, a bõrnemû, fényes levelû babér-
boroszlán, melynek sárgászöld virágai a felsõ levelek
hónaljában nyílnak. Atlanti-mediterrán elterjedésû,
kontinensünkön kívül az észak-afrikai Atlasz hegység-
ben és az Azori-szigeteken is honos. Talán a Földközi-
tenger mentét egykor uraló babérlombú erdõket is túl-
élõ hírmondója?Hazánkban a nemzeti parkban a
Keszthelyi-hegység és a Bakony erdeiben él legna-
gyobb állománya. 
Mindkét növény mérgezõ - a farkasboroszlán ezt nyár-
utón piros színû bogyóival �kommunikálja�, a babér-
boroszlán termése fényes fekete. Elõbbit vadorgoná-
nak, utóbbit babér kutyatejnek is hívja a népnyelv. 
Ez idõben az erdei utak, szivárgóvizes bevágások pio-
nír termõhelyein, de gyakorta megfigyelhetõ a patakok
mentén a fehér- és vörös acsalapu. Bimbós hajtásaik
kiemelkednek környezetükbõl, de a hatalmasra nõtt le-
veleikrõl is felismerhetõk. Tavasszal jelennek meg az
un. táplálékspecialista �konzumenseik�, azaz a rajtuk
élõsködõ acsalapu ormányos és a szádorgó. 
Az acsalapuk közeli rokona a martilapu. Sokkal gyako-
ribb és élõhelyeit tekintve kevésbé válogatós, szó sze-

rint úton � útfélen megterem. Néha még az ottfelejtett
sitthalmokat is sárgára festi, majd repítõkészülékes ka-
szatterméseik a szél szárnyán útra kelnek. 

Óvári Miklós
botanikai és tájvédelmi szakreferens

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
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NYUGDÍJAS BÁL 2014

Eljött 2014 január utolsó szombatja,immár hagyománnyá vált bálunk ideje. Be kell vallanunk, ismét öregebbek lettünk
egy évvel.Nagy hévvel és szorgalommal készültünk rövid kis mûsorunkkal. Amatõr �színészeink� hozták formájukat, és
sikerült nevetésre késztetni a kedves és hálás vendégeinket. A tabi Diósi zenekar (tizenhárom éve már) mindenki meg-
elégedésére húzta a talp alá valót. Köszönjük a sok tombola-felajánlást és egyéb támogatásokat! Végül azt kívánom, ta-
lálkozzunk jövõre ugyanitt! Frieszné Margit

Beszedics Mihályné
Börzsei Józsefné
Kertész Jánosné
Kertész Józsefné
Dobai Istvánné
Szakáli Péterné
Németh Imréné
Schwarcz Béla és családja
Schwarczné Magdi
Sebestyén Béláné
Szvath József és Józsefné
László Sándor
Schlettl Lászlóné
Falk Ferencné
Pálfi István és családja
Tihanyiné Magdi
Kiss Csabáné
Nagy Sándorné
Herczeg Virágüzlet
Pach Gábor
Ujvári Ferenc
Mészáros Annamária

Polgármesteri Hivatal
Csákovics Gyula
Tóthné Ildik
Édes Velence Fagyizó
Putyera Trixi-Fabelos Szalon
Dancs József
Kiss Jenõné
Szabadosné Magdi
Spar Szántód
Bacsa András
Bölcsikné Ági
Halászné Ági
Szabóné Marika
Szabóné Erika
Kolumbán Imre
Bozáné Jutka
Rezi Gáborné
Kajdi Tibor és családja
Börzsei Annamária
Tóth Imre Mihály
Domján Zoltán és családja
Friesz Gyula és Gyuláné

TOMBOLA FELAJÁNLÁSOK:

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

BARKÁCS ÉS
FESTÉKBOLT

Nagyváradi u. 18.
2000 árucikk, amiért nem kell

más városba mennie!
Egész évben nyitva!

Tel.:+36 30 839-7944

Angol nyelvoktatást,
fordítást, tolmácsolást vállal

Zamárdiban
nyugdíjas külkereskedõ,

követségi tanácsadó,
szakfordító.

Telefon: 06 20 9272-492

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,
könyv, újság bekötését

valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

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



Gyászol az autósportot szeretõk tábora�
Emlékezés id. Tóth János
zamárdi autóversenyzõre

Nem volt Zamárdi szülötte, de nevét összekötötték a város-
sal. Százezren szurkoltak neki évtizedeken át a rallye sport-
ban, késõbb a hegyi versenyeken, ahol többszörös magyar
bajnok volt, és nemzetközi gyõzelmeket aratott. 

Megszállottja volt a versenysportnak, az autónak. A gyõz-
tes eredményeit mindenki ismerte, a kudarcokat, a kínló-
dást a technikával, a pénztelenséggel és a támogatások hi-
ányával csak azok ismerték, akik szintén versenyeztek vele
vagy éppen ellene. 

Voltak barátai, tisztelõi, ellenségei, irigyei és olyanok is,
akik úgy csináltak, mintha barátok lennének. Az igazi bará-
tok, tisztelõk most fejet hajtanak, a többiek összesúgnak... 

�70 éves korában elhunyt id. Tóth János autóversenyzõ.�

János!

Ülj be a BMW versenyautódba, vedd fel a bukósisakot, és
csatold be az övedet, utoljára. Ez most az utolsó gyorsasá-
gi rajtja, jól rajtolj, ne hibázz! 

A gyorsasági céljában már várnak versenyzõ barátaid,
Tandari János, Zsemberi Jenõ és sokan mások, akik már
teljesítették ezt az utolsó futamot.  

Számodra a verseny már ott fenn folytatódik, békésebb kö-
rülmények között�

margo

2014. március 15.oldal Zamárdi Hírmondó

BARÁTI KÖR HÍREI

Egy rendhagyó civil fórumról jelentjük

A Baráti Kör meghívására január 31-én délután rendha-
gyó civil fórumra gyûltek össze a zamárdi civil szerve-
zetek vezetõi, tagjai és a szervezeteken kívüli lakosok.
A fórum célja, hogy felhívja a civil szervezetek figyel-
mét, fogjanak össze és közösen szervezzenek progra-
mokat, közösen lépjenek fel és képviseljék a civilek ala-
pító levelükben foglalt érdekeit.
�Ezt a fórumot a civilek hívták össze a civileknek� -
hangsúlyozta bevezetõjében a Baráti Kör elnöke. Meg-
állapította, hogy évek óta minden szervezet kiválóan

teljesíti saját maga által kitûzött céljait. Ezekrõl rendsze-
resen beszámolnak különféle csatornákon, de már ko-
rábban is önkritikusan megállapították, hogy az együt-
tes, közös tevékenység hiányos, és nagyon kevés lehe-
tõséget használtak ki eddig.Sokkal több lehetõség len-
ne közösen szervezni és lebonyolítani programokat,
részt venni egymás rendezvényén és népszerûsíteni a
civilek tevékenységét.
Lényegesen nagyobb összefogás kell a közösségek el-
lenõrzõ szerepének erõsítésére, hiszen a döntés-elõ-
készítéseknél az általuk képviselt lakossági vélemény
nélkülözhetetlen. Ez biztosíthatná a lakosság jó tájékoz-

V É R A D Á S !

2014.Márc.10-én   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 kérjük, 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 közötti korosztályt, minél többen jelenjenek meg
a véradáson.

Kérem, figyeljenek az idõpont változásra, a véradás délután 3 órakor kezdõdik és 6 óráig tart. 

Szeretettel várjuk régi és új véradóinkat. 

Frieszné Ági vk titkár
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Emlékezés Margó Ede szobrászmûvészre

Minden évben március 18-án, Ede névnapon emlékezünk
Margó Ede szobrászmûvészre, aki 1872. május 08-án szüle-
tett Budapesten, egy szegény család harmadik gyermeke-
ként.
Margó Ede négy osztály elvégzését követõen már az ipar-
rajz iskolában tanul Vasadi Ferenc irányítása mellett. Ezt
követõen a budapesti iparmûvészeti iskolába jelentkezett
és nyert felvételt. Itt Mátrai Lajos vezetésével tanul mintáz-
ni és rajzolni, majd 4 éven keresztül járt a Stróbl Alajos
mesteriskolájába.
Az 1890 évek végén 2000 korona ösztöndíjat nyer, amivel
kiutazik Párizsba, és beiratkozik a Denys Puech által veze-

tett �JULIAN Akadémiára�. Párizs, Rodin és a kortársak
munkái nagy hatással vannak mûvészetére. Ekkor készült
Rodin mûvét követõ - szerelmespárt ábrázoló gipszszobra,
mely ma is a család birtokában van.
Zamárdin a parti parcellázások során a �tanársoron�, a mai
Széchenyi utca elején 1910. körül telket vásárol, és kis nya-
ralót építtet. Nagyon megszereti Zamárdit és a Balatont,
egyre több idõt tölt itt családjával, ahol a kertészkedésen
kívül sokat fest, és tervezi elkészítendõ szobrait. Festmé-
nyeinek tárgya leginkább a Balaton-part, a falu utcái és a
kõhegyi, szõlõhegyi dombok. 
Mûvei közül a településnek ajándékozza a �Magyar fájda-
lom� szobrát, amit a trianoni országcsonkító döntés miatt
érzett fájdalom ihletett. A szobor sok viszontagság köze-
pette 1956 után került ismét felállításra, de � A túlsó part
felé� címmel, mert ebben az idõben nem lehetett a magyar-
nak fájdalma. A lakosság döntése eredményeként 1991-ben
ismét az eredeti néven került át Zamárdi fõterére.
A telepi kápolna megépítése dr.Purebl Gyõzõ tanácsos ne-
véhez fûzõdik, és 1928-ban szentelték fel. A kápolnához a
mûvész egy Jézus-szobrot és egy Mária szobrot is készített,
és a településnek ajándékozta. A megjelent fényképes
Zamárdi története kiadványban a kápolna felszentelésénél
együtt látható az ünneplõkkel. A szobrok ma is megtekint-
hetõk a kápolna épületében.

A Magyar Királyi Yacht Klub felkérésére egy dombormû-
vet készít a balatonfüredi klubház falára �Vitorlások� cím-
mel, melyet a 100 éves magyar vitorlázás emlékére újra
avattak, és ma is a klubház bejáratát díszíti. 
Zamárdi lakói nagy tisztelettel adóztak a mûvész emléké-
nek. Balaton-parti sétány viseli nevét, továbbá kiemelkedõ
munkáival együtt minden zamárdi kiadványban megemlí-
tésre került. 

A város lakói ápolják emlékét, úgyhogy a Zamárdit ottho-
nának érzõ mûvész neve nem fog soha feledésbe merülni.

margó

tatását,  véleményének összefoglalását és eljuttatását a
városvezetõk felé, akik ezeket megismerve valószínû-
leg jobb és körültekintõbb döntéseket tudnának hozni
a város fejlõdése érdekében.
A civilek tagjai között neves szakemberek vannak,
akik szakmai téren is segíthetnék a városvezetést. Szá-
mos példa igazolja, hogy a beruházási kivitelezések hi-
ányosságait nem vagy csak részben sikerült érvényesí-
teni a külsõ vállalkozók felé.
A kötetlen beszélgetések során elhangzottak egyezõ és
egymástól eltérõ vélemények egyaránt, ami igazi érve-
lõ és vitatkozó hangulatot eredményezett. Csak viták
során lehet eljutni egymás megértéséhez, ezen keresz-
tül a megállapodásokhoz a közös célok érdekében.
Már az elsõ civil fórum mérhetõ eredményt hozott, mi-
vel a jelenlevõk megállapodtak, hogy közösen bonyolí-

tanak le egy vidám Farsang-Farka rendezvényt, mely-
nek szervezését az Egészségõr Egyesület már elindítot-
ta. A rendezvény a Közösségi Házban március 9-én,
vasárnap 16 órakor kezdõdik. Igazi farsangi mulatság
lesz játékos vetélkedõvel, zenével, tánccal. A megmé-
rettetésben minden szervezet részt vesz egy négy fõs
csapattal, de a vendéglátásból is kiveszi mindenki a ré-
szét. A farsang végi jó hangulatot a résztvevõk garan-
tálják.
Elindult egy jó kezdeményezés, melyet minden civil
szervezetnek folyamatosan ápolnia kell a lakossági ér-
dekek és városunk fejlõdése érdekében.

Margó
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�Hûséged, becsületed, vitézséged nem eladó!�
A magyar csendõrség rövid története.
Az I. világháború és a Tanácsköztársaság alatt. 
A világháború kitörését követõen a csendõrség tevé-
kenysége jelentõsen bõvült. A testület tagjainak egy ré-
sze a haderõben teljesített tábori csendõri szolgálatot.
Egy másik jelentõs részüket a harcoló alakulatokhoz
osztották be szakasz-, illetve századparancsnoki beosz-
tásokban a honvédségben fellépõ hiányok pótlására.
Eközben a csendõrség személyi kiegészítése szünetelt,
s közben olyan bûncselekmények �jelentek meg�, ame-
lyek a béke idõszakában ismeretlenek voltak, mint pl.
katonai behívás megtagadása, jelentõs árdrágítás, egy-
re csökkenõ élelmiszer és nyersanyagok forgalmával
kapcsolatos eljárások, katonaszökevények és megszö-
kött ellenséges foglyok általi fosztogatások, stb. Mindez
növelte a számában jelentõsen megcsappant csendõr-
ség iránti igényt. A háború végére a csendõrség több
mint 2000 fõs létszámhiányát részben a népfelkelõkkel
pótolták, akiket fõleg a határvidéki szolgálatban alkal-
maztak.

1919. március 21-én a vesztes háború körülményeit fel-
használva a magyarországi kommunisták a szociálde-
mokraták segítségével magukhoz ragadták az államha-
talmat, és létrejött Magyarországi Tanácsköztársaság.
Március 26-án a régi államalakulatot és az érvényben lé-
võ törvényeket hatályon kívül helyezték, és ezzel a m. kir.
csendõrséget is megszüntették. A rend fenntartására az
úgynevezett Vörös Õrséget hozták létre, amely a kom-
munista párt vezetõinek a személyes irányítása alatt állt.
A csendõrök jelentõs része a rendõrséggel együtt auto-
matikusan ennek az új közbiztonsági szervezetnek a
tagjává vált, mivel egyszerûen a Vörös Õrség tagjának
tekintették a régi rendvédelmi testületek mindazon tagja-
it, akik nem tiltakoztak aktívan ellene. A csendõrök � akik
magasabb rendfokozatú tisztjeiket kényszernyugállo-
mányba helyezések miatt elveszítették - folytatták to-
vábbra is a közbiztonsági szolgálatot, nem politikai meg-
fontolásból, azaz a kommunista eszmék iránti vonzódás-
ból, hanem hivatástudatból, a bûncselekmények meg-
akadályozása, az elkövetettek felderítése érdekében, hi-
szen a csendõrök a politikában szabályzataik szerint so-
ha nem vettek részt, hanem teljes erejüket a közbizton-
ság védelmére koncentrálták. Ehhez hozzájárult az is,
hogy a politikai változások színterei elsõsorban a köz-
igazgatási centrumokat magukba foglaló városok voltak.
A vidékre töredékesen és lassan eljutó híreket pedig
csak részlegesen értették az ott élõk. A Tanácsköztársa-
ság ugyan hatálytalanította a magyar törvényeket, de he-
lyükbe nem hoztak létre újakat, csupán néhány rendele-
tet bocsátottak ki. Ilyen körülmények között a rendfenn-
tartók �természetes igazságérzetére� volt bízva a rend
védelme, így a vidék rendfenntartásában nem történtek
mélyreható változások. 

A Tanácsköztársaság vezetõinek ezen idõszak alatt csu-
pán arra futotta az idejükbõl, hogy a vezetõposztokon lé-
võ rendvédelmi szakemberek helyére munkásokat és

földmûveseket állítsanak. Mivel jóval kevesebb volt a
kommunista párt tagsága, mint ahány vezetõ hely volt,
azokba szakmunkásokat és parasztokat helyeztek, akik
a rendvédelem területén teljesen tudatlanok és tapaszta-
lanok voltak. Habár a régi szakemberek egy részét nem
bocsátották el, de számukra valamilyen adminisztratív
jellegû munkakört biztosítottak, hogy távol tartsák õket a
vezetéstõl.

A Vörös Õrség azonban nem csupán a megmaradt régi
rendvédelmi szakemberekbõl, valamint munkásokból és
parasztokból állt. A testület egy kis hányada terroralaku-
latként mûködött. Ebben a részben kizárólag a Tanács-
köztársaság hívei kaptak helyet. Az úgynevezett Lenin-fi-
úk és a Cserni-különítmény fegyveres erõszakkal nyom-
ták el a Tanácsköztársaság ellen fellépõket és a fegyve-
res ellenállókat. A Lenin- fiúk és a Cserni-különítmény
nem csupán leverték az ellenállókat, hanem ítéletet is
hoztak, az elítélteket pedig ki is végezték. Ez a fajta ön-
kényes, törvény nélküli ítélkezés ellentétben állt a ma-
gyar hagyományokkal, és kiváltotta a lakosság rosszal-
lását. Magyarországon ugyanis ezelõtt ilyen megoldást
még háború idején sem alkalmaztak. Ezt megelõzõen a
hadmûveleti területen ugyan a kivételes hatalmat a had-
erõ gyakorolhatta, azonban a katonai igazságszolgálta-
tási szervek ítélete nélkül senkinek az életét nem volt
szabad kioltani.

A Vörös Õrség Lenin-fiúk részlege és a Cserni-különít-
mény fellépett a potenciális ellenállók ellen is. A Tanács-
köztársaság kikiáltását megelõzõen � karhatalmi fel-
adatok ellátása céljából � a Duna-Tisza közén zászlóalj
nagyságú csendõrségi koncentrációt hozott létre a ma-
gyar állam vezetése. Ezen összevont csendõri erõn a Le-
nin-fiúk az éj leple alatt rajtaütöttek és lefegyverezték. A
zászlóalj személyi állományát pedig fokozatosan szél-
nek eresztették.

Tragikusabb sorsra jutottak a testület vezetõ tisztjei.
FERY Oszkár altábornagyot, valamint MENKINA
János és BORHY Sándor csendõr alezredeseket a la-
kásukról hurcolták el. Ezt követõen pedig semmit
sem lehetett tudni róluk. A Tanácsköztársaság vere-
sége után a fõvárosi rendõrség derítette ki, hogy a há-
rom csendõrtisztet a Cserni-különítmény számára le-
foglalt Mozdony utcai tanítónõképzõ intézmény épü-
letébe szállították, ahol a pincében rohamkésekkel
agyonszurkálták õket, majd holttesteiket az éj leple
alatt a Dunába dobták. A proletárdiktatúra idõszaká-
ban különbözõ körülmények között kivégeztek egy al-
tábornagyot, hat alezredest, egy századost, egy fõhad-
nagyot, hat tiszthelyettest (ebben az idõben a tiszthe-
lyettes konkrét rang volt, nem pedig egy rangcsoport
gyûjtõneve), négy járásõrmestert, tizenegy õrmestert
és egy �csendõrt�. 

Forrás:  Kõrössy Zoltán MKCsBK  

A MAGYAR CSENDÕRSÉG RÖVID TÖRTÉNETE II.
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Kántorlakás és új iskola épült Zamárdiban

Milyen volt a régi mesterlakás?

Az 1787. évi leírás szerint a �régi módszer szerint� tanító
mester lakása régi düledezõ parasztház, melynek falai sö-
vénybõl voltak fonva és agyaggal becsapva.
Mindössze egy szoba volt rajta, amely a tanítónak lakásul,
egyben iskolának is szolgált, pedig lakószobának is szûk
volt. Ezen kívül konyha, düledezõ kamra tartozott hozzá.
1819-re javult a helyzet, mert az egyházlátogatás alkalmával
felvett jegyzõkönyv azt írja, hogy a tanító épülete elég jó,
van benne egy tágas hálószoba, konyha, kamra, istálló,
amely azonban javításra szorul. Van külön iskolaterem,
melybe 70 tanuló belefér.
1854-ben azonban már szûknek, nedvesnek találták a lakás
konyhája mögött lévõ iskolahelyiséget.
1877-ben a hitközség áldozatkészségével az iskolaház új
tanteremmel bõvült, s ettõl fogva a templom északi oldalá-
ra nézõ utcai részen a kántortanító kapott lakást, az udvar
felé következett az elsõ tanterem. Az iskola és a kántorla-
kás közt félméterre kimagasló tûzfalat húztak.
Az iskola és a tanítói lak a kegyúr tulajdona, de az 1899-i
egyházlátogatás jegyzõkönyve szerint fönntartása és javítá-
sa a község és a kegyuraság dolga � ez úgy értendõ, hogy az
uraság gondoskodik az anyagról, a mesteremberek fizetésé-
rõl, a napszámok pedig a híveket terhelik.

Kántorlakás épült 1929-ben
Az egyháztanács határozata alapján egyéves elõkészület
után elkészült a Fõ utcára nézõ lakás. Az épület felépítésé-
hez a lakosság fogatos és napszámos munkával hozzájárult.

A korabeli jelentés a házat így mutatja be:
- Az épület anyaga tégla
- Földszintes
- Tetõzete cserép
- A lakáshoz tartozik: 3 szoba, 1 konyha, 1 éléskam-

ra, 1 pince
- A bekerülés végösszege: 9730 pengõ (napjainkban

az épület a város könyvtára).

Milyen volt a régi iskola? (1870-1937)
Az évzáró jelentés ezt írja róla:

- Az iskola földszintes
- Tömés és téglaépület
- Teteje náddal van fedve
- Tûrhetõ állapotban van
- Tantermek száma: 2.

A tantermek méretei:
- Hossza: 8 m
- Szélessége: 5,40 m
- Magassága: 3 m
- A tantermekben 4 ablak van.

HELYTÖRTÉNET

Krizbai András törzsõrmester, volt zamárdi õrspa-
rancsnok története. /Krizbai Gyuri bácsi édesapja/

A románok betörésekor a nagyszebeni szárnyhoz tarto-
zó orláti õrsön teljesített szolgálatot.
1916. szeptember 7-én tizedmagával az Orlát község
közelében lévõ Csetate nevû magaslatra vonult, beásta
magát, s elhatározta, hogy csapataink beérkezéséig a
románokat itt át nem engedi.
Derék magyar csendõr volt. Állta a szavát, pedig sokszor
igen nehéz helyzetben volt. Az ellenséges román járõrök
szinte óránként jelentek meg a terep kikémlelése céljá-
ból, de azokat  heves puskatûzzel mindig szétszórta.
A románok itt nagyobb magyar erõt sejtettek, s ezért
szeptember 8-án több századdal támadták meg a hõsi-
esen küzdõ kis csapatot. De hiába! Krizbai törzsõrmes-
ter hõsies akaratán megtört a leghevesebb rohamuk is.
Ez a kis csendõrcsapat húsz órán át tartóztatta fel a ro-
mánokat, és számottevõ veszteséget okozott nekik. Az
utolsó percben érkezett meg segítségükre a 101. gya-
logezred egyik százada két géppuskás osztaggal. Meg
voltak mentve!
Krizbai András törzsõrmestert bátor magatartásáért a 2.
osztályú vitézségi éremmel tüntették ki.
Forrás: CSENDÕRSÉGI LAPOK 1936  
Folytatom. Következõ írásom: Réti Flórián balatonföld-
vári csendõrõrsparancsnok-helyettes tragikus története
Zamárdiban
.
A Zamárdi csendõrõrsrõl részletesebben szeretnék írni,
ehhez szeretném minden tisztelt Olvasó segítségét kér-
ni. email schwarczbela@supraktv.hu vagy telefonon
30-378-3688, 84-696-552 

Schwarcz Béla
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Iskolalátogatás:
Tankötelesek száma: 
fiú: 69
leány: 72.

Az iskola osztott:
1.sz. terem: I-II. Osztály
2.sz. terem: III-IV-V-VI. Osztály
Tanerõk száma: 2, 1 kántortanító: Tóth Endre, 1. osztályta-
nító: Csúcs Károly.

Az iskolaszék (egyháztanács)
Az egyháztanács 10 tagból áll. Megalakításának éve: 1934.
Tisztségviselõk száma: 
a) elnöke: Szarka Valér plébános
b) gondnoka: Szabó Pál földmûves
c) jegyzõje: Tóth Endre k. tanító

Új iskola épült 1938-1939-ben
1938. március 11-én az iskolaszék (egyháztanács) elfogadja
az új három tantermes iskola költségvetését.

Az építkezés levezetését Bittman László és Teveli Károly
kõmûvesmesterek vállalták. A kegyúri (apátsági) és a la-
kossági támogatás � fuvar, napszámos munkával � jelentõs
volt.
Az 1940-41-es tanévzáró így mutatja be az iskolát:
Az iskola

1. Földszintes
2. Téglaépület
3. Tetõzete cserép
4. Milyen karban van? Igen jó, új épület
5. Tantermek száma 3.

Tanterem  Hossza Szélessége Magassága 
I. sz. 10 m 5,80 m 3,40 m 
II. sz. 10,50 m   5,80 m 3,40 m 
III. sz. 10 m 5,80 m 3,40 m 

Az épület áll: 3 tanterembõl, 2 elõtérbõl. Korszerû nagy ab-
lakok, villanyvilágítás, fatüzelésû kályhák, fordítható fali-
táblák. Az iskola építése egy év alatt elkészült (1938-39).
Bekerülési költsége: 21628 pengõ volt.

Az iskola fenntartója: Róm. kat. egyház-
község

Iskolalátogatás:
Tankötelesek száma: fiú 98, leány 91, ösz-
szesen 189.
Az iskola részben osztott: 1-2. osztály, 3-4.
osztály, 5-6. osztály.
Tanítói állások: az állások száma 3, amely-
bõl kántortanító 1, osztálytanító 2.
Az állások szervezése: I. 1748 évben, II.
1877. évben, III. 1940. évben.
Tanerõk neve: Nagy A. Árpád kántortaní-
tó, Csaba Ferenc osztálytanító, Gálos Er-
zsébet osztálytanító.

Felügyelet
Az iskolát látogatták:
Kiss Ernõ körz.isk. felügyelõ, Huthauzer
Lajos ker. tanfelügyelõ, Szarka Valér plé-
bános egyh.községi elnök, és az egyházta-
nács tagjai.

Van-e ifjúsági egyesület?
Igen. Kat. Ifjúsági Olvasókör
Mikor alakult? 1920. évben
Hány tagja van? 58.
Van-e ifjúsági könyvtár? Igen. Mióta? 1920
Hány kötetbõl áll? 284 kötetbõl.

Tartottak-e iskolai ünnepélyeket?
Mikor és milyen címen?
Március 15-én, Hõsök vasárnapján, Anyák
napján, Madarak és fák napján, június 4-
én.

Friesz Kázmér
Jegyzet:
1. Egyházlátogatási jkv.
2. Tanévzáró ért. jkv.
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Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2014. március 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

MISEREND ZAMÁRDI

Hétköznap:

Csütörtök � 18:00

Szombat  �  18:00

Vasárnap: 
8:30 és kápolna: 11:30

BALATONENDRÉD
Vasárnap 10.00
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A GAMESZ részérõl:

Horváth-Hajmási Beáta
Torma Sándor
Szovák Zoltán
Bákor Péter
Karély Gyula
Karély Renátó
Karé Ferenc
Gál Imre
Kertész Tibor
Orsós Lajos
Orsós László
Tóth Zoltán
Horváth Ferenc

Domján Zoltán
Takács Lajos

A Polgárõrség részérõl:

Csiki József
Kokas István
Üveges Márton
Csikós Tibor
Arnold Ferenc

Önkéntesek:

Sólyom János
Csikós Marcell

Csákovics Gyula
polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

FELTÛNT MÁR A SZÉP NAP RAGYOGÓ FÉNYÉVEL
BEÁLLOTT A TAVASZ ÁLDOTT ÉRZÉSÉVEL
ÚJÍT A TERMÉSZET MINDEN NÖVÉNYEKET

GERJESZTI MIBENNÜNK A SZÉP REMÉNYEKET!

MINDENKINEK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik
március 15-én részt vettek a helyi védekezésben.
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Zamárdi Város Önkormányzata pályázatot tesz
közzé Zamárdi Város Önkormányzatának és

intézményeinek folyamatos és naprakész
weboldal karbantartására, anyagok feltöltésére.

A jelentkezéseket -írásos formában- a következõ

feltételekkel várjuk:

� szakmai önéletrajz

� minimum középfokú szakirányú végzettség

� iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

� felhasználói szintû angol nyelvtudás

� WordPress ismeretek elsajátítását igazoló dokumen-

tumok másolata,referenciák

� Word, Excel, Power Point ismerete

� megbízásos jogviszony keretében, magyar állampol-

gárságú, 18 évet betöltött, büntetlen elõéletû személy

� minimum 2 év szakmai gyakorlat

� nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az annak 

elbírálásában résztvevõk megismerhessék

� nyilatkozat, hogy a nyertes kiválasztásánál nyilvános 

ülést tarthat a képviselõ-testület 

A pályázatokat a vállalási árral együtt, kizárólag postai

úton, legkésõbb 2014. április 30-ig várjuk � Honlap� jeligé-

vel a Zamárdi Tourinfrom Iroda, Közösségi Ház és Városi

Könyvtár ( 8 6 2 1  Z a m á r d i ,  K o s s u t h  L .  u .  1 6 . )

e-mail:zamardi@tourinform.hu, címére. További kérdések

esetén keressék Baller Zsuzsanna intézményvezetõt a 

06 84 345 290-es telefonszÆmon. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban Ve.) 6. §-ban foglalt szabályokra figyelem-
mel a köztársasági elnök az országgyûlési
képviselõválasztást 2014. április 6. napjára tûzte ki.
A Ve. vonatkozó szakaszai szerint a  szavazatszámláló
bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselõ-testülete az ország-
gyûlési képviselõk általános választásának kitûzését
követõen, legkésõbb a szavazás napja elõtti huszadik
napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda
vezetõje tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tag-
jait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 

Zamárdi településen két szavazókör került kialakításra. A
kijelölt és elsõdleges szavazókörhöz tartozók, a komplex
akadálymentesítésnek köszönhetõen a mozgáskorlátozot-
tak és egyéb fogyatékkal élõk is szavazhatnak, melynek
helye: Zamárdi Polgármesteri Hivatal (8621 Zamárdi,
Szabadság tér 4.), a másik szavazókörhöz tartozó választók
a Zamárdi Általános Iskola épületrészében adhathatják le
a voksaikat.

A Zamárdi 1. és 2. szavazókörében az alábbi tagok és pót-
tagok kerültek megválasztásra:

1. szavazókör (Zamárdi Polgármesteri Hivatal)

- Hirschmann Renáta tag Zamárdi, Knézich utca 3/A.
- Kiss Katalin tag Zamárdi, Hársfa utca 11.
- Szõllõsi Imre tag Zamárdi,

Margó Ede sétány 2056/17 hrsz.
- Kajdi Mónika póttag Zamárdi, Fõ utca 63.
- Retki Csaba póttag Zamárdi, Szt. István utca 62.

2. szavazókör (Zamárdi Általános Iskola) 

- Hirsch Judit tag Zamárdi, Fõ utca 85.
- Nagy Gyöngyi tag Zamárdi, Fõ utca 3.
- Nádudvari Ferencné tag Fõ utca 37. 
- Tóth Ildikó póttag Zamárdi, Akácfa utca 25
- Vörös Gyuláné póttag Zamárdi, Endrédi utca 5.

Helyi Választási Iroda tagjai:

- Dr. Dudás Anita
- Dr. Kerekes Gyöngyi
- Nagy Gáborné
- Bogdánné Marosi Gabriella
- Kertész Tibor

- Szabó Jánosné 1. számú szavazókör
jegyzõkönyvvezetõ

- Kissné Walter Mária 2. számú szavazókör 
jegyzõkönyvvezetõ

dr. Dudás Anita sk.
HVI vezetõ

TÁJÉKOZTATÁS Zamárdi Város Önkormányzata mély fájdalommal
tudatja, hogy Szõcs Lajos, Székelyvécke volt pol-
gármestere hosszan tartó, súlyos betegség után

életének 62. évében elhunyt.
Emlékét megõrizzük.



Tájékoztatjuk a zamárdi állandó lakosokat, hogy a Balaton Sound szervezõi és Zamárdi Város Önkormányzatának
megállapodása alapján ebben az évben is a lakosok részére 300 db kedvezményes bérletet biztosítunk.
A kedvezményes bérletek 22.000,- Ft-ért lesznek megvásárolhatók. Az elõzõ évekhez hasonlóan családonként kettõ
jelentkezést fogadunk el.
A kedvezményes bérletigénylést 2014. május 19-24 között lehet jelezni Szabó Jánosné Erikánál a 348-711/114 melléken.
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TÁJÉKOZTATÁS

ISKOLAI HÍREK

Január 25-én sok terepruhás �harcos� lepte el iskolánkat. E
napon zajlott a hagyományos doni csata, melyen a felnõtt
hagyományõrzõkön kívül siófoki tanulók is részt vettek.
Ugyan az idõjárás nem fogadta kegyeibe a bátor katonákat,
egy küzdelmes, de jó hangulatú délelõttöt éltek át együtt ta-
nulóink.
Február 1-8 között igen tartalmas hetet töltött el Lengyel-
országban iskolánk 23 tanulója. 
Február 10-én B.szemesen a Jégvirág terematlétikai verse-
nyen szerepelt 20 diákunk. Mint mindig, ezúttal is érkeztek
versenyzõk a környezõ településekrõl, Kaposvárról, Duna-
újvárosból is. A mieink nagyszerûen szerepeltek, amit a 6
arany-, 9 ezüst-, és 9 bronzérem bizonyít.
Február 14-én ismét pompában úszott a tornaterem: far-
sangi bált szerveztünk.
Nagyon szépen köszönjük a szülõknek az ötletes jelmezek
készítésében, a szendvics-és süteményellátásban, a lebo-
nyolításban, a tombolák összeállításában, a takarításban
nyújtott segítséget, fáradozást.
Nagy köszönettel tartozunk Kokas Istvánnak és Szabó Gá-
bornak, akik a fények játékával s kedvenc zeneszámokkal
nagyban hozzájárultak a remek hangulathoz.

Március 2-án Budapesten rendezték az Arany János ma-
gyar nyelvi verseny országos döntõjét, melyre iskolánkból
10 tanuló jutott be. Nagyszerû teljesítményt nyújtott GÁL
PÉTER, aki 3. helyen végzett, de nagy dicséret illeti az 5.
helyezett HORVÁTH MIRJAMot, WALTER DOMINIKÁT
is. Horváth Balázs a 9., Varga Kata a 10. helyet szerezte
meg az ország legjobbjai között.

Március 8-án az alsósok siófoki színházlátogatáson jártak,
s Pöttöm Panna története elvarázsolta õket.

Március 8-án zajlott Kaposváron a Zrínyi matematikaver-
seny megyei eredményhirdetése. Diákjaink remekül szere-

peltek, hisz PAPP ZSOMBOR a hatodikosok mezõnyében
MÁSODIK, BRUCKER PÉTER(3.o.) 6.  A GÁL PÉTER,
HORVÁTH BALÁZS, KABÁLY TAMÁS összeállítású hete-
dikes csapat lett a legjobb Somogyban!
Március 11-én izgatottan és megszépülve jöttek nyolcadi-
kosaink iskolába, ekkor készültek a tablófényképek.

Március 14-én iskolai ünnepségen az 5. osztályosok eleve-
nítették fel az 1848-as forradalom és szabadságharc  esemé-
nyeit. Este sokan vettünk részt a városi ünnepségen, ahol
kis huszárok és pártás lányok lelkes csapata lépdelt a fák-
lyás felvonulás soraiban. Az 5. osztályosok mûsorát itt is
megtekintettük.

Március 16-án Dombóváron szerepelt olimpiatörténeti csa-
patunk. A Mezõ Ferenc Szellemi Diákolimpia országos elõ-
döntõjében �hozták a megszokott formát�, második helyen
jutottak a 11 csapatos versenyrõl az országos döntõbe. A
csapatot GÁL PÉTER, PAPP ZSOMBOR, HORVÁTH BA-
LÁZS, RETKI BOTOND alkotta.
Március 17-én a 8. osztály Siófokra utazott. A Perczel Mór
Gimnáziumban e napon adták át az új természettudományi

Csákovics Gyula polgármester



labort, melyet tanulóink is kipróbálhattak.

Március 19-én nemcsak diákok népesítették be iskolánkat.
E napon szerveztünk nyílt napot alsósainknak, akikre sok
szülõ volt kíváncsi. Persze, õk kitettek magukért, sokat je-
lentkeztek és ügyeskedtek. 26-án a felsõs szülõk látogattak
el hozzánk. E napon Szabadi-Sóstón kellemes idõben húz-
tak nyúlcipõt futóink. A körzeti mezei futóversenyen leg-
jobban Balogh Hanna/3.o./, Kabály Anna /7.o./, Szabadkai
Réka/5.o./ szedte a lábát, õk a nagyszerû 4. helyet szerezték
meg, de Ficsor Nóra, Gruber Ádám, Kamondi Rebeka és
Kitti is dicséretet érdemel. Az alsós lányok csapatában
Hanna mellett Ficsor Zsófi, Karé Kamilla, Horváth Izabel-
la szerepelt, a �nagylányok� Anna, Rebeka és Kitti csapat-
társa Bognár Beatrix volt. Mindkét lánycsapatunk a remek
2. helyen végzett az összesítés után.

Március 20-án 22 kis matematikusunk ezúttal a Kenguru
matematika versenyen törte a kobakját.
Ugyancsak e napon rendezték Kaposváron a megyei né-

metverseny döntõjét, melyre Horváth Balázst és Varga Ka-
tát hívták be. Az 5. osztályosok Siófokon színházi elõadás-
ban gyönyörködhettek.

Március 22-én a Marcaliban megrendezett Kalmár mate-
matikaversenyen 3 tanulónk ügyeskedett.

Március 23-án Budapesten került megrendezésre a Mezõ
Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntõje, melyre 8 is-
kola csapata jutott be. Diákjaink nagyszerûen felkészültek
olimpiatörténetbõl, amit MÁSODIK helyük bizonyít. Soro-
zatban a 3. egymást követõ évben lettek másodikak az or-
szágos döntõben. GÁL PÉTER, PAPP ZSOMBOR, HOR-
VÁTH BALÁZS, RETKI BOTOND a fõvárosba is elvitte is-
kolánk jó hírnevét.
Köszönjük a kedves szülõknek és a GAMESZ-nak, hogy
segítették diákjaink eljutását a sok versenyre. Azt hiszem,
igazán büszkék lehetünk rájuk!

H.J
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ÓVODAI HÍREK

Sikerrel elûzte a telet az ovisok
lelkes gyermekcsapata a far-
sangi mulatsággal. A kiszeége-
téssel �pontot� is tettünk a hi-
deg idõ végére. 
S lám, milyen szép napsütéses
idõ köszöntött ránk. Már lehet
pulóverben is játszani az udva-
ron. Elõbújtak a virágok, duz-
zadnak a rügyek a fákon, bok-
rokon. A fû zöldebb, s közte
bodobácsok, katicák, hangyák
szaladgálnak; esõ után giliszták
csúszkálnak. Mi pedig élvezet-
tel figyeljük ezt a nyüzsgõ vilá-

got, vigyázva, hogy érdeklõdésünkkel meg ne zavarjuk
õket.
Virágos kertjeinket, udvarunkat is rendbe raktuk: összege-
reblyéztük közösen az õszrõl itt maradt vagy késõn lehul-
lott faleveleket, a szél által lekergetett száraz gallyakat; ki-
gyomláltuk a gazt a növekvõ tulipánok, jácintok közül.
Élvezettel vettük birtokba a télre letakart, most újra �kicso-
magolt� mászókákat, a kerékpárokat, labdákat, karikákat.
Nemzeti ünnepünkre készülve zászlókat, kokárdákat, virá-
gokat készítettünk, amit az emlékmûnél helyeztünk el pén-
teken. Csákókat, pártákat díszítettünk, dobot barkácsol-
tunk, zsebkendõt rajzoltunk,festettünk magunknak.  Szer-
veztünk a fiúknak katonai erõpróbát, a lányoknak tánchá-
zat. Egyik délelõtt a csoportok felsorakoztak saját zászlóik
alatt, s csatába indulhattak az udvaron épített várért. Min-
denki lehetett védõ, ostromló és lelkesítõ is. 
Az iskolások ismét ellátogattak hozzánk Gál Péter bácsival:
Gergely-járást tartottak az óvodában. Tanulni csalogatták a
nagyobbacska gyermekeket korabeli énekekkel.
Rosta Géza bácsi zenés gyermekdalokkal szórakoztatta az

óvodásokat egyik délelõtt.
A napsütés, madárcsicsergés már sétára csalogatja a cso-
portokat, s hosszabb kirándulásokat is tervezünk a közeljö-

võben. Elsõként a víz világnapja alkalmából a Balaton-part
egy szakaszán ballagtunk végig, gyönyörködve saját �tenge-
rünk� szépségében.

Fazekas Anna: Aranyesõ

Tavasz szõke lánya,
április virága,
zsenge vesszõ, aranyesõ,
virágok közt elsõ,
mosdasson a zápor,
vihar ne tépázzon,
nap sugara cirógasson,
rügyecskét fakasszon.
Bimbó voltál tegnap,
mára kinyílt csillag,
aranyesõ, arany lepke
libbenj tenyeremre!
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NABE HÍREK

Értesítjük a Szülõket, hogy az óvodai beíratásra 2014. má-
jus 5-9. között kerül sor ( hétfõtõl-péntekig) de,9.00-tól
12.00-ig, szerdán du.14.00-tól 17.00-ig. Hétfõtõl szerdáig
Nyílt napokat tartunk  mely keretében lehetõséget biztosí-

tunk a csoportok életébe való betekintésre. A hároméves
kortól való kötelezõ beíratás 2015-tõl érvényes. Felhívjuk
azon szülõk figyelmét, akiknek gyermeke betöltötte vagy
2014. augusztus 31-ig betölti az 5. életévét, számukra a tör-
vény elõírja napi 4 órában az óvodába járást. 
A beíratáshoz szükséges iratok:  a gyermek személyazono-
sítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány( mindkét
adatot a lakcímkártya tartalmazza), szülõ személyi igazol-
ványa, lakcímkártyája, a gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ
kártya, lehetõség szerint mindkét szülõ megjelenése. 

Kérjük, aki teheti, adója 1%át ajánlja fel a Zamárdi Óvo-
dáért Alapítvány számára: 18783872-1-14 
Felajánlásaikat a gyermekek nevében elõre is köszönjük! 

Barta Ilona óvodavezetõ

2014. március 3-án a  NABE Zamárdi csoportjának gyûlé-
sén filmvetítést tartottunk.. A Pro Vértes Alapítvány jóvol-
tából �Összefogással a természeti értékeink megõrzéséért�
projektje során megyei konferenciákat szerveztek. Kiadvá-
nyokat, térképeket, plakátokat és ismeretterjesztõ filmeket
adtak ki, amellyel biztosítják természetvédelmi ismerete-
ink, környezettudatosságunk növelését.. Ennek keretében
vetítettük le a "Rejtett tájakon " címû filmet, amely a Du-
nántúl megyéinek helyi jelentõségû védett területeire kala-
uzolt el bennünket.. Az õsz folyamán szeretnénk bemutat-
ni a másik két filmet, amely a Duna-Tisza köze és az Észa-
ki-középhegység, valamint a Tiszántúl területeirõl szól.
2014. március 5-én és március 19-én vendégünk volt : Fegy-
ver Sándorné Márti hajgyógyász Kaposvárról és ingyenes
vizsgálatot tartott a NABE irodában. 24 tagunk tudhatta
meg fejbõrének, hajának állapotát és kaphatott tanácsot,
hogy hogyan teheti szebbé, egészségesebbé haját. 
24 nõt vizsgált meg.
Következõ gyûlésünk 2014. április 7-én hétfõn 17 h-tól lesz
a Közösségi Házban, melyre a Berkenye kör meglepetéssel
készül.
Március hónapban a balatonendrédi körforgalmat Kajdi
Tiborné és Tóth Józsefné tisztította ki.
Felhívás kirándulásra!
A NABE zamárdi csoportja 2014. április 13-án kirándulást
tervez Dobogókõre, valamint 2014. május 24-25-én Palóc-
földre. Szécsény, Balassagyarmat, Hollókõ, Ipolytarnóc,
Slkabonya (Szlovákia) nevezetességeit nézzük meg. Jelent-
kezni lehet Kajdiné Icánál Tel: 06-30-9472-925 Tóthné Ildi-
nél Tel: 06-30-313-8310
Az �Év vadvirága�
2014-ben a szibériai nõszirom lett az év vadvirága. A nõszi-
rom nemzetség tudományos neve � Iris � görög eredetû, a
mitológiában a szivárvány istennõjét nevezték így. A család
� melybe még olyan közismert növények tartoznak, mint pl.
a sáfrányok és a kardvirágok � a nevét a nõszirom nemzet-
ségrõl kapta. A ma Írisznek keresztelt hölgyek március 25-
én ünneplik névnapjukat. A szibériai nõszirom tudományos
fajneve (sibirica) � melyet Linnétõl kapott 1753-ban � pe-
dig elterjedésére, illetve annak kiterjedt észak-ázsiai régió-
jára utal. Latin nevének fordítása számos nyelvben, így a

magyarban is megjelenik. Erõteljes gyöktörzsbõl
50�100(�120) cm magasra növõ kecses, kifejezetten muta-
tós évelõ, mely virágzáskor (május�június) már messzirõl
felhívja magára a figyelmet. A hazai vadon termõ íriszfajok
közül a legkeskenyebb levelû: szálas, sötétzöld (olykor ké-
keszöld), viszonylag merev, a virágos hajtásoknál rendsze-
rint jóval rövidebb levelei mindössze 2�7(�10) mm széle-
sek. A legtöbbször egyszerû, ritkán kevés ágú hengeres,
üreges szárainak csúcsán 1�4(�7) virág fejlõdik. A lepel szí-
ne a legtöbbször ibolyáskék, de találkozhatunk világosabb
és sötétebb tónusú, sõt fehér virágú töveivel is. Széles elter-
jedésû faj. Elszigetelt populációja ismert Franciaország
nyugati felében, majd áreája Franciaország keleti szélétõl
egészen Nyugat-Szériáig (az Altáj-hegységig), déli irányban
ÉK-Törökországig, illetve a Kaukázusig húzódik. Napjaink-
ra néhol meghonosodott Nagy-Britanniában, Skandinávia
déli részén, Észak-Amerika ÉK-i és ÉNy-i felében. Lápos,
mocsaras, idõszakosan általában kiszáradó termõhelyeken
él; a nedvesség mellett igényli a nyílt, napsütéses élõhelye-
ket. Üde hegyi kaszálóktól az alföldi láprétekig ma még ha-
zánk számos vidékén megtalálható, de hiányzik a Tiszántúl
középsõ�déli felébõl. A mérsékelt övben mint dísznövényt
már évszázadok óta kultiválják, napjainkban számos kerté-
szeti változata létezik. Ma már a potenciálisan veszélyezte-
tett, Vörös Listán szereplõ vadvirágaink közé tartozik. De-
koratív volta miatt a virágszedés, kiásás, kertbe telepítés is
hozzájárulhat egyes állományainak visszaszorulásához, de
ennél jelentõsebb veszélyeztetõ
tényezõ a szárazodás, élõhelyei-
nek elgyomosodása, becser-
jésedése, megszûnése. Jogszabá-
lyi védelmet 1982 óta élvez, ter-
mészetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Hazánkon kívül számos ország-
ban � pl. Franciaország, Német-
ország, Lengyelország, Svájc,
Ausztria � védett. Németország-
ban 2010-ben az év vadvirágának
(Blume des Jahres) szintén a szi-
bériai nõszirmot választották.
(Farkas Sándor)
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Egy rövid elméleti eszmefuttatás: Többször felmerül, hogy
Zamárdiban a rendezvényekre �mindig ugyanazok járnak�!
Ez a megállapítás csak részben igaz. Úgy gondolom, és ta-
pasztalom, hogy valóban vannak törzsközönségek, de annyi-
ra sokszínû a civil közösségek tevékenysége által is a zamár-
di kulturális paletta, hogy az �ugyanazok� nem egy csoportot
jelent, nem ugyanazt a 40-50 embert. Évek óta figyelem a
résztvevõk köreit, és úgy vélem, kb. 150-200 fõ (gyermektõl
a nyugdíjasig), aki rendszeresen eljön helyi rendezvényekre.

Még nagyjából ugyanennyi azok száma, akik célzottan, alkal-
milag vesznek részt valamin. És még nem is említettem a
csak sporttevékenységet folytatókat, vagy akik saját maguk
szervezik programjaikat, és például Siófokra járnak rendezvé-
nyekre. Vagy a középiskolásokat, egyetemistákat, akik intéz-
ményeikben vagy tanulmányaik nagyvárosában töltekeznek
kulturális élményekkel! Ha az összlakosság számához viszo-
nyítom tehát az otthonról �kimozdulókat�, bátran kijelenthet-

jük, nincs szégyenkezni valónk, az országos átlagnak minden-
képpen megfelel e téren Zamárdi. Természetesen hátra dõl-
ve ülni a babérokon nem lehet.

Februári rendezvényeinkrõl a lapzárta idõpontja miatt össze-
foglalót írni nem tudtam. Távirati stílusban pótlom: a színját-
szó kör két teltházas elõadást tartott és szervezett. Vígjátéka-
ik megvidámították a közönség szívét, elõadásmódjuk egyre
nagyszerûbb! Hirschmann Attila perui úti élménybeszámo-
lójára újfent megtelt a nagyterem, és lélekben derûs utazást
tettünk meg Attila által mi is. A Mátyás-napi téltemetõ vigas-
ság is remek alkalom volt a kikapcsolódásra. Most úgy tûnik,
a téltemetésünk jelest érdemelt! A kommunizmus áldozata-
inak emléknapján emlékharangozást tartottunk, az esti ha-
rangszó szólt a sok tízmillió áldozatért, és a sok százmillió lel-
ki sebesültért! A nagyváradi Kiss Stúdió Színház vígjátéka
zárta a februári �rendezvénydömpinget�. Kellemes estet sze-
reztek õk is a közönségnek.
Márciusi emlékek: a negyedikes gyermekcsapattal voltunk
gergelyezni az óvodában.

Ügyes, tehetséges gyerekek hívták iskolába a nagycsoportos
ovisokat e népszokás által. Raffay Ernõ professzor egy érde-
kes és gyakran homályba burkolódzó témakörben tartott elõ-
adást 13-án. A szabadkõmûvesség hazai történetét mutatta
be, külön kitérve szerepükre Trianont illetõen. A 48-as váro-
si ünnepség némi izgulnivalóval ugyan � a technika ördöge
jelentkezett néhány alkalommal -, de tartalmasan, rendben
lezajlott: az 5-es diákok ünnepi mûsora bájosan idézte meg a
nagy idõket. Witzmann Mihály megyei közgyûlési alelnök
mondott méltó ünnepi köszöntõt. Csepin Péter humorral fû-
szerezve számolt be észak-európai huszárexpedíciójukról.
Pörneki Anikó és Krezinger Tibor szép, szövegében az ün-
nephez illõ musicaldallamokkal ajándékozta meg a közönsé-
get. A fáklyás felvonulás hangulatosan lezajlott, idén is elsõ-
sorban a kishuszároknak, pártás lányoknak jelenthetett nagy
élményt. Köszönetemet nyilvánítom Schwarcz Bélának,
Hosszú Gyulának, hogy fogatjaikkal idén is rendelkezésre áll-
tak. Tóth Lajosnak és társának a Sándor-huszári megjelené-
sért. A polgárõröknek, rendõröknek a menetbiztosításért.
Hajdú Attilánénak a terítõkért, Tarr Péternek a felvonuló gyer-
mekek �pásztorolásáért�, gazdáknak a borért, az egészség-
õrös asszonyoknak a szeretetvendégség elõkészítéséért.
Honismereti kirándulásunk célpontja Siójut és Ádánd volt.
Most csak tízfõs csapatot sikerült verbuválni, de jó kis raj állt
össze. Siómaroson megnéztük a világ elsõ köztéri Kossuth-
szobrát, majd Juttól a Sió-csatorna mentén gyalogoltunk egy
hosszút a tavaszi verõfényben. Utána egy térdig érõ vízcsa-
tornán vérpezsdítõen átkelve Ádánd irányába fordultunk el,
majd a Kis-Koppány pataka mentén értünk be a faluba. A
Csapody-kastély parkjában Neisz Péter és kedves felesége
mesélt a falu gazdag és érdekes múltjáról. Csak egy adalék:
itt írta Kossuth Európa-hírûvé vált imáját a kápolnai csata-
vesztés hõsi halottai felett Roboz István, kötcsei születésû hír-
lapíró 1849. március 2-án.

Áprilisi elõzetes: újra lesz 27-én Ki mit tud? � gálánk!
Következzék külön a hírverése!:

A Zamárdi Ki mit tud? - gála

hagyománnyá vált. Ezért fordulunk reménnyel idén is min-
denkihez - nyugdíjas klubhoz, felnõtt közösségekhez, csalá-
dokhoz, középiskolásokhoz, diákokhoz, ovisokhoz � hogy
kérve segítségét, ismét létre hozzunk közösen egy vidám,
üdítõ gálamûsort! Bármely, színpadon bemutatható mûfaj-

április
alkalmi programok:

2-a (de.): vásár

5-e: vegyes vásár (nagyterem)

7-e, 15:00: Látásvizsgálat

7-e, Költészet napi felolvasó est Berkenye Kör 
szervezésében a NABE-est keretében.

14-e (de.): vásár

16-a, 17:00 � Húsvét elõtti kézmûves játszóház 
Gubányi Kata vezetésével

18-a, 17:30: Gorkij: Éjjeli menedékhely � bérletes 
színházi járat Veszprémbe

24-e, 10:00: NABE-tanfolyam

26-a, 9.00: Könyvtári vetélkedõ Somogyváry Gyula 
Ne sárgulj fûzfa címû regényébõl.

26-a, 11:00: �Kimegyek a doberdói harctérre�� 
Nyilvános elõadás a vetélkedõ keretében az elsõ 
világháború kitörésének centenáriuma alkalmából.

27-e, 16:00: Zamárdi Ki mit tud? - gála

29-e (du.), vásár

május 1-e: Buszos kirándulás az Õrség magyar és szlovén
területeire (Aquila János freskói, Szent Vid-kápolnai föld-
kisugárzások�) Szervezõ: a Római Kat. Egyházközség

rendszeres programok:

jóga: keddenként, 16:30.

Nabe-torna: szünetel

Kóruspróba: keddenként 18:00

Rajzszakkör: szombatonként 9:00.

Polgári Asztaltársaság: kéthetente szerdánként 19:00

NABE-rendezvény: minden hónap elsõ hétfõjén

Egészségõr Egyesület: minden hónap 2. hétfõjén

Berkenye Alkotóközösség: minden hónap 2. csütörtökén

Felnõtt tánckör: vasárnaponként 17:00.
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI
HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

ban szerepelve (ének, tánc, szavalat, próza, jelenet, hang-
szeres zene, akrobatika, bûvészet, stb.) lehet és tudunk örö-
met szerezni egymásnak és a közönségnek! Ki mit tud? -
gálánk április 27-én, vasárnap délután 4 órakor kezdõdik a
Közösségi Házban. A szerkesztés szükséges, ezért hadd

kérjük az elõzetes jelentkezést! Ha valaki próbálni szeretne
elõtte, szeretettel várjuk! Nem mellékes: fagyikupon idén is
lesz!

Gál Péter sk.
(Közösségi Ház) t:0630-3325009

Tourinform Iroda elõtti tér rendezése
2014. március 17-én kezdõdtek el a munkálatok, melynek
keretén belül elbontásra kerül a kerítés, valamint az iroda
elõtti térbeton. 
Az iroda elõtti területet közcélú térként, mintegy az utca
részeként megnyitjuk a közforgalom számára. Kerékpár-
tárolók, információs tábla kap helyet az iroda elõtt, vala-
mint új térkõ burkolat kerül lerakásra. Ezzel egyidejûleg
megoldódik az iroda akadálymentesítése is. Kialakítanak
úgynevezett zöld sávokat cserjékkel, növényekkel.
A munkálatok várható befejezési ideje: április 30. Így a
szezonkezdésre egy barátságosabb, szebb, rendezettebb
környezetben tudjuk Vendégeinket fogadni. 
Az átépítés ideje alatt irodánk nyitva tart!

A 2014-es rendezvénynaptár elérhetõ az irodában, vala-
mint a www.zamardi.hu oldalon.  

Balaton Sound, VOLT, Sziget, Strand fesztivál jegyértéke-
sítés
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra jegyeket, bérle-
teket vásárolni.
Fizetni: készpénzzel (HUF), bankkártyával, SZÉP kártyá-
val, utalványokkal is tudnak.

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.
Toll+kulcstartó készlet, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegy-
tartó, baseball sapka, strandtáska, stb.

Áprilisban hétfõtõl péntekig: 8:00-15:00 óráig állunk ked-
ves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

KÖSZÖNJÜK A VÉRADÁST !

A 2014. március 10-ei  véradáson   48 donor közül  42 fõ
adhatott  összesen 18,9   liter vért.  Különbözõ okok miatt
kiszûrt donorok száma 6 fõ volt.   
Zamárdiban elõször vért adók száma  1 fõ volt,  õ név sze-
rint: 

Cziglényi Attila

A finom vérpótló vörösbort Friesz Gyula bácsi és Magyar-
falvi Attila biztosította. Ezúttal is köszönöm felajánlásu-
kat. Nagy megelégedéssel fogyasztották a véradók, termé-
szetesen véradás után. 
A Zamárdi Vöröskereszt Alapszervezet és a Vérellátó Ál-
lomás nevében is köszönöm a véradást, szeretettel várjuk
õket �bízva abban, hogy többen lesznek -  a 2014. októbe-
ri  véradáson, melyet közzéteszünk a Zamárdi Hírmondó-
ban, a Képújságban és a hirdetõtáblákon. 

Zamárdi, 2014. március 17.
Frieszné Ági 

vk titkár

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem mind-
azok munkáját, akik segítettek vk. munkám végzése során. 
36 éve kezdtem ezt a munkát. Akkor még csak 2 évente
volt véradás, de rendszeresen szerveztünk csontsûrûség-
vizsgálatot /igaz, akkor csak a �karos� volt, de ha valakinél
problémát találtak, elküldték vérvételre, ill. további vizs-
gálatokra/, tüdõszûrést, ahol az aktivistákkal 4 napig kar-
tonoztunk. Szerveztünk továbbá � évtizedeken keresztül �
nõgyógyászati méhnyakrákszûrést. 
Évekig volt vk. bál, ami sajnos hely és anyagiak hiányában
elmaradt, a kirándulást a véradók részére minden évben
megszerveztem. Megérdemeltétek!
A véradás régóta évenként 2 alkalommal történik, és min-
dig számíthattam az aktivisták segítségére. Neveket azért
nem szeretnék említeni, mert a 36 év alatt sokan voltak,
véletlenül se maradjon ki senki. 
Még egyszer nagyon köszönöm azon aktivisták munkáját,
akik a vk. bélyeg eladásában segítettek. Tudjuk, nem köny-
nyû feladat!
Végül, de nem utolsósorban köszönöm az Önkormányzat
mindenkori vezetésének és képviselõ-testületének a vk.
alapszervezet részére nyújtott támogatását.
Az utódomnak kitartást, mindannyiótoknak jó egészséget
kívánok!
A véradókat pedig kérem, továbbra is minél többen men-
jenek el vért adni, mert � nem frázis � a VÉR valóban
ÉLETET MENT!

Zamárdi, 2014. március 17.
Frieszné Ági

vk titkár

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az I. számú
háziorvosi körzet rendelési ideje

hétfõn, szerdán, csütörtökön és pénteken
12.00 óráig tart.

Zamárdi PMH



Nappalik, Konyhák, Hálók, Gardróbok, Ágyak,
Egyedi kis bútorok, Lapszabászat

Egyediség minõség megbízhatóság
8621 Zamárdi,Akácfa u.1.Tel.:84/346 714 Fax.:84/545102

Nyitva: H-P.: 08-17 óra ,   Szo.:08-12 óra
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

FARSANG FARKA 2014

Hogy hívták Zamárdiban a nyársdugást? Potyka Katát mi-
vel tette próbára a plébános? Mi volt Csák Ferkó nagy vét-
ke? Kikbõl ûztek csúfot a tuskót húzó zamárdi legények?
A civil szervezetek játékos vetélkedõjén többek között
ezekre a kérdésekre is választ kaphattunk.
A télbúcsúztató vidám rendezvény március 9-én volt a Kö-
zösségi Házban.
A három fordulós vetélkedõn öt civil szervezet  húsz játé-
kosa mérte össze tudását. A Nyugdíjas Klub és az Egész-
ségõr Egyesület csapatát megelõzve a NABE harmadik
lett, a Berkenye Kör elõtt a Baráti Kör végzett az elsõ he-
lyen. A gyõztes csapat - egyesületünktõl kapott gazdag
egészségcsomagot -  egy sokgyerekes zamárdi családnak
ajánlotta föl.
A vetélkedõ zenei feladványairól, valamint a három órán át
tartó jó hangulatról az RLK formáció: Herold Sándor és
Rill Tamás gondoskodott .Miután a játék  zenei kérdését
megfejtettük, együtt énekeltük a Hofi-nótát a zenekarral:�
Próbálj meg lazítani�� Megfogadtuk a jó tanácsot. A fi-
nomságokkal megrakott fehér asztalok mellett jól esett a
kikapcsolódás , jó volt együtt szórakozni!
A vendéglátó Egészségõr Egyesület nevében köszönjük a
Baráti Kör , a Nyugdíjas Klub, a NABE és a Berkenye Kör
segítõ közremûködését.

Nagy Magdi

Bútorbörze!
Bemutató darabok,

használt irodabútorok, kiárusítása 
SZIKO KFT  telephelyén!

Zamárdi Akácfa u. 1.
T: 84/346-714

Március 28-tól, pénteken 8-17-ig,  
szombaton 12 óráig, a készlet erejéig.

LAKATOS MUNKÁK!

RÁCSOK, KAPUK, KORLÁTOK, KERÍTÉSEK, SZERKEZETI
LAKATOSMUNKÁK,  JAVÍTÁSOK , ELVÉGZÉSÉT

VÁLLALJUK. RÖVID HATÁRIDÕVEL!

SZIKO KFT.
8621 ZAMÁRDI AKÁCFA U. 1

84/346-714
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Pályázat magasabb vezetõi ( intézményvezetõ) álláshely kiírására

Zamárdi Város Önkormányatának Jegyzõjétõl  
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. Tel.84/348-400, 348-
950.Fax: 84/349-147. email: titkarsag@zamardi.hu 

Elõterjesztés 

Tárgy: Pályázat magasabb vezetõi ( intézményvezetõ)
álláshely kiírására

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 
a �Közalkalmazottak jogállásáról szóló� 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

GAMESZ Intézményének (8621 Zamárdi, Endrédi út
050/3. hrsz.) 

intézményvezetõ (magasabb vezetõ) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ 
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre,  2014. június 1. -
2019. május 31-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Zamárdi, Endrédi út  050/3. hrsz 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:

Csak úgy adható magasabb vezetõi megbízás, ha mel-
lette, egyidejûleg, határozatlan idejû közalkalmazott ki-
nevezés is fennáll. A munkakörhöz tartozó fõbb tevé-
kenységi körök: intézményvezetõi- és munkáltatói jog-
körbe tartozó feladatok teljes körû, jogszabályoknak
megfelelõ, ellátása. Ellátandó feladatok: - az irányadó
jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatáro-
zott feladatok ellátása; - irányítja és ellenõrzi a szakmai
feladatok ellátását, végrehajtását; - ellátja az intézmény
irányítását; - elkészíti az intézmény éves költségvetés ter-
vezetét és a fenntartó elé terjeszti; - gondoskodik a költ-
ségvetési elõirányzatok jogszerû és szabályszerû fel-
használásáról; - elkészíti a hatályos jogszabályok által
elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumen-
tumokat , valamint gondoskodik azok betartásáról; - be-
számolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé; -
gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói
tekintetében, kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, társin-
tézményekkel, egyesületekkel. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a �Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló� 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

� Felsõfokú mûszaki vagy kertészeti vagy erdõ-
mérnöki végzettség,

� legalább 3 év vezetõi gyakorlat 
� Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

� 18 életévet betöltött, büntetlen elõéletû 
� cselekvõképes 
� magyar állampolgárság vagy külön jogszabály

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jo-
gával való rendelkezés illetve bevándorolt
vagy letelepedett státusz,
� B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák: 

� Jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ ké-
pesség;

� Pontos, precíz munkavégzés, 
� Szakmai elkötelezettség és magas szintû

szakmai ismeret, 
� Nagyfokú munkabírás, különösen csúcsidõ-

szakokban
� Együttmûködõ képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
� a pályázó fényképpel ellátott szakmai önélet-

rajza 
� a képesítést igazoló okiratok másolata 
� az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonat-

kozó program 
� 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány a büntetlen elõélet igazolására 
� a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati

anyagban foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez, valamint a pályázati
anyagnak a véleményezõk és a döntésho-
zók részére történõ sokszorosításához, to-
vábbításához hozzájárul-e 

� a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét
érintõ Képviselõ-testületi ülés napirendi
pontjának nyílt ülésen történõ tárgyalásához
hozzájárul-e 

� a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cse-
lekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt 

�  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja 

� a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legko-
rábbi idõpont, amikor a munkakör betöltését
vállalni tudja 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2014. június 1. napjától tölthe-
tõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje:  jogvesztõ
2014. április 28.  (ahogy engedi a portál)  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Dudás Anita nyújt, a +36-84-348-400, 348-950 -os te-
lefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja: 
� Kizárólag postai úton, a pályázatnak a

Zamárdi Város Önkormányzat Polgármes-
ter  címére történõ megküldésével (8621
Zamárdi, Szabadság tér 4.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és
elérhetõségét , valamint � GAMESZ vezetõ�
feliratot.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: A  pályázatok be-
érkezését követõen, de legkésõbb 2014. május 13-
án. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
� Zamárdi város honlapja  - 2014. március ....

· Zamárdi Hírmondó
·Szuperinfó 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: Határozott idejû magasabb vezetõ beosztás ellá-
tására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyi-
dejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.  A
közalkalmazott által betöltendõ munkakör : a felsõfokú
végzettségének megfelelõ felsõfokú közalkalmazotti
munkakör.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.zamardi.hu honlapon szerezhet. 

Kérem, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
További kérdésekre szóban kívánok válaszolni.

Zamárdi, 2014.március 21. 
dr. Dudás Anita sk

jegyzõ

BARÁTI KÖR HÍREI

2014. évi Civil Fórum a városházán

Március 21-én került megtartásra a civil szervezetek ve-
zetõi számára a civil fórum a városháza nagytermében.
Az érdeklõdésre jellemzõ, hogy a Petõfi SE kivételével,
minden civil egyesület vezetõje képviselte szervezetét.  
A polgármester köszöntõjét követõen tájékoztatás hang-
zott el a város 2014. évi terveivel kapcsolatosan és a
költségvetés helyzetérõl. A konszolidáció eredménye-
ként az állam közel 100 millió forint hitelállományt átvál-
lalt, ami évi 12 millió forint hiteltörlesztés megszûnését
jelenti. Befejezõdtek a nagy pályázatok, az önrészek kifi-
zetésre kerültek, így ezek sem terhelik a költségvetést.
Jelentõs még az óvodafejlesztési projekt, ami 104 millió
forint értékû, de teljes egészében pályázati támogatás-
ból valósul meg. 

A Tourinform részérõl Baller Zsuzsanna részletes tájé-
koztatást adott az idegenforgalmi kiállításokon való rész-
vétel eredményeirõl. Külön ismertetésre kerültek a nyári
programok, melyek már nyomtatott prospektus formájá-
ban is megtekinthetõk és kiosztásra kerültek a civil veze-
tõk számára. 

Kazi bácsi ismertette az �Egyesület Zamárdiért� korábbi
munkásságát és városvédõ terveit 2014. évre vonatko-
zóan. Felhívta a civilek figyelmét a város történeti értéke-
inek, emlékhelyeinek megóvására és fenntartására. 
A �Nyugdíjas klub� számos programot valósított meg és
ebben az évben is terveznek utazásokat. Külön köszön-
ték a lehetõséget, hogy az utazásokhoz a város buszt tu-
dott sok esetben biztosítani. Sajnálják, hogy viszonylag
kevés aktív tag vesz részt a rendezvényeken a nyugdíja-
sok számához viszonyítottan.
�Alapítvány Zamárdiért� sikeresen pályázott és ennek
eredményeként egy korszerû hangosító berendezést si-
került beszerezni a rendezvények színvonalas lebonyolí-
tásához. Az énekkar részére vásárolt digitális zongora

sokat segít a nõi kar felkészülésében.
A �Polgárõrség� helyzete nem túl rózsás, mivel a tagság
egy része már nem vállal szolgálatot, az utánpótlás pe-
dig akadozik. Külön gondot jelent a rendõrséggel való
együttmûködés is, mert a rendõrség létszámhiánya mi-
att a helyi körzeti megbízottak sokszor kényszerülnek
más területi szolgálatot ellátni. Ennek okán is jelentõsen
növekedett a betörések száma, ami aggasztja a lakossá-
got és nyaralótulajdonosokat egyaránt.

Elõször vett részt a civil fórumon a �Berkenye Kör�, aki
mûvészeket képviseli, legyenek azok írók, költõk vagy
képzõmûvészek. Felveti, hogy nagyon hiányzik a város-
nak egy galéria, ahol a mûvészek bemutathatják alkotá-
saikat. Erre a célra a sokcélú közösségi ház nem alkal-
mas, de jelenleg nincs erre alkalmas épület vagy terem.
Felmerült, hogy jó lenne a tájházat �visszakapni� saját
tulajdonba, ahol esetleg kialakítható lenne egy állandó
bemutató terem. Általában is elhangzott, hogy a tájház
nem eléggé ismert és programokat kéne szervezni a
megismertetés érdekében.

A �NABE� beszámolt elõzõ évi megvalósított programja-
iról, melyek közül sokat már több éve megrendeznek.
Külön említésre került a somogyfajszi hátrányos helyze-
tû gyerekek táboroztatása, melynek során vállalkozói és
civil összefogással és támogatással kiváló programokat
sikerült biztosítani a gyerekek számára. Idén is sok ren-
dezvényt terveznek, melybõl a �madárijesztõ verseny�
különleges újdonság.

�Egészségõr Egyesület� egészségvédelmi programjai
talán a leglátogatottabb rendezvények, melyeken belül
szûrések és elõadások egyaránt sokszor szerepelnek
2014. évben is. Tavasszal szervezték több civil szervezet-
tel közösen a �Farsang Farka� közös játékos délutánt,
melyen 5 civil szervezet csapata is képviseltette magát
kiváló hangulatú vetélkedõn. A csapatok és szurkoló tá-
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boruk is remekül szórakozott a zenés rendezvényen.
Õszi programként jönne el a bükkszentkereszti
�füvesember�, Gyuri bácsi, ha megfelelõ méretû elõadó-
termet tudnánk biztosítani számára.
�Baráti Kör� alapvetõen érdekvédelmi civil szervezet,
mely a lokálpatriótákat igyekszik egyesíteni a város fejlõ-
dése, élhetõbb környezet és egyéb, jó célok elérése ér-
dekében. A tagság létszámának már közel 30% állandó
lakos, így a képviselet is egyre bõvülõ.

Ezeken a célokon túlmenõen a nyári barokk orgonakon-
certek népszerûsítésében segít és hangfelvételt készít a
koncertekrõl. Tevékenységét a város rendszeresen tá-
mogatja és ezzel is hozzájárul CD lemezek készítéséhez.

�Lurkók vitorlára� programmal gyermekek részére szer-
vez ingyenes vitorláztatásokat, melyek népszerûek a
nyaralók és lakosok körében, és bekerültek zamárdi
rendszeres programjai közé is. Idén elõször indulnak a
fõzõversenyen is, mivel fontosnak tartják a civil szerveze-
tek összefogását minden téren, mert csak ez biztosíthat-
ja a civil kontrolt a város fejlõdéséhez.

A jó hangulatú civil fórumot a Polgármester azzal zárta,
hogy az év során még sok közös találkozásra kerül sor a
programok során és meghívta a civileket egy villányi kö-
zös látogatásra is.

margó

ANNUS NÉNI

Elárvult a telepi kápolna elsõ sorában álló szék,
ott középen, az oltár elõtt.

Régi gazdája, aki minden szentmisén évtizedek óta
itt foglalt helyet, a Teremtõ hívására elköltözött.

Annus néni, özvegy Lippai Jánosné 90 éves korában,
március 1-jén este csendesen elszenderedett. Meg-

halt egy zamárdi legenda,
a Lippai- trafik örökre bezárt.

Annus néni hosszú, áldozatokkal teli, küzdel-
mes, de boldog életet élt. Epölben született, Esztergom
mellett, 1923-ban. Férjével, János bácsival 1944-ben a
vakok intézetében ismerkedtek meg. Véletlen találko-
zás, nagy szerelem, 35 évig tartó boldog házasság.

János bácsi a háborúban, 1944-ben veszítette
el szeme világát, 100 %-os hadirokkant lett. Ezért a há-
ború után az államtól lehetõséget kapott trafik üzemel-
tetésére. Mivel János bácsi endrédi volt, így 1948-ban
Zamárdiba jöttek, és a mostani posta mellett, illetve az
akkori kertmozi mellett nyitották meg az elsõ üzletet.
Elõször a Vasút-soron laktak albérletben, majd késõbb
a Batthyányi utca sarkán lévõ villába költöztek. Itt szü-

lettek meg a gyerekek is, Jancsi 1950-ben, Béla 1952-
ben. Ekkor a trafik már az egykori erdészet melletti üz-
letsoron volt.  

Nem volt problémamentes  a trafik üzemelteté-
se sem. Elõször János bácsi mint hadirokkant magán-
tulajdonba kapta az üzletet, majd egyik pillanatról a má-
sikra államosították a boltot, azaz szövetkezeti formá-
ban mûködhetett csak tovább. De szerencsére rövide-
sen ismét megfordult a helyzet, és visszakapták a ma-
gántulajdont. Ezután lassan felfutott az üzlet, egyre bõ-
vült a választék. Nemsokára a dohányáru mellett író-
szereket, képeslapokat, kisebb ajándéktárgyakat is le-
hetett kapni, késõbb már illatszereket és pipereholmit
is. Nagyon népszerû volt a trafik, mindenki szeretett
odajárni vásárolni, beszélgetni.

Nem is tudjuk elképzelni, hogy Annus néni
mennyit dolgozott, milyen tervszerûen, mérnöki pon-
tossággal végezte a dolgát, az áruk beszerzését, raktá-
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rozását, majd elhelyezését a polcokon. Mindennek
megvolt a maga helye, így János bácsi úgy szolgálta ki
a vevõket, mintha látott volna. Tökéletesen ismerte a
pénzeket, mindig pontosan adott vissza. A vevõk ezt
nagyon tisztelték, és nem is élt vissza senki a helyzet-
tel.

A Lippai-féle trafik fogalom lett a községben,
ugyanúgy, mint a �Tulipán� cukrászda, a �Sirály� éjsza-
kai mulató a Nagyváradi utcában, a �Valláék� élelmi-
szerbolt a Rákóczi út sarkán, a �Gomba� nevû nyári kö-
zért a Szabadság téren, és sorolhatnám�

Ismét szegényebbek lettünk itt Zamárdiban, a
legendás múlt képviselõi sorban hagynak el minket,
most már csak emlékezni tudunk.

Drága Annus néni, nem felejtjük el szeretetét,
önfeláldozó munkáját, kedves, szókimondó,

õszinte természetét.
Nyugodjon békében!

Kósa Endre

ORGONAESTÉK ZAMÁRDIBAN-2013

Lezárva a 2013-as évet, elégedetten nyugtázhatjuk,  hogy a
nyári szombatestéken sikeres orgonakoncerteket hallhattunk,
kiváló mûvészek elõadásában. Annak is örülhettünk, hogy
szinte minden este telt ház volt. 
A hangversenyekrõl a múlt évben is hangfelvételeket készítet-
tünk, amelyekbõl karácsony elõtt egy Válogatás-CD-t is meg-
jelentettünk. Remélhetõleg sokan hallották a zenei anyagot.
Még augusztusban Pálúr János koncertje elõtt elkészült egy
különleges lemez, amely a mûvész úr eddigi koncertjeinek
improvizációs anyagát tartalmazta a 2010-es nyitókoncerttõl
2012-ig. Különleges szépségû felvételeket hallhatunk ezen a
lemezen, amelyek csodálatos orgonánk kimeríthetetlen hang-
szín gazdagságát adják vissza. 
A mûvész úr múlt évi koncertje elõtt mesélte el nekem, hogy
minden alkalommal, mikor az orgonánkon játszik különleges
érzés fogja el, mert a hangszer mindig más és más hangszínek-
kel, egyedi tónusokkal lepi meg. Azt hitte idáig, hogy ismeri
ezt a hangszert, de minden alkalommal kellemes meglepetés
éri, mert mindig más, mindig gazdagabb az élmény. Az impro-
vizálás a hangszer kimerítõ tesztelése. Véleménye szerint két
hangszertípus van. Az egyiknél, amikor játszik, improvizál, úgy
érzi, hogy fokozatosan bezárulnak bizonyos kapuk, és hamar
eljut a lehetõségek végére, a másik az, amikor egyre több ajtó
nyílik ki és szinte nem látni a végét, nem lehet abbahagyni a já-
tékot. Ilyen a mi orgonánk. Ezenkívül még sok érdekességet
mesélt el nekem. Ezek anyagát most dolgozom fel, és remél-
hetõleg közre is tudom adni. Ez az improvizációs lemez a Ba-
ráti Körtõl megrendelhetõ, ill. megvásárolható 2000 Ft érték-
ben.
Röviden a legutolsó, karácsonyi lemezrõl. Ez a teljes 2013-as
év válogatása a koncertanyag töredéke. Azért töredék, mert

szinte minden mûvész hosszú, több tételes mûvet adott elõ,
amelyeket több lemezen tudtunk volna csak megjelentetni.
Ezért ez a lemez a rövidebb mûveket tartalmazza, ennek elle-
nére jól mutatja az elõadómûvészek sokoldalúságát, tehetsé-
gét. Érdekességként, külön kiemelném Kováts Péter remek
elõadását, amelyben saját feldolgozásában mutatta be Johann
Sebastian Bach h-moll szvitjének Badineri tételét fantasztikus
tempóban, egyedülálló módon. Ezt a mûvet szinte mindenki
ismeri, számtalan feldolgozás készült belõle, de orgonán még
nem hallottam.

Ugyancsak kiemelkedõ volt Jeney Zoltán fuvolamûvész és
Pálúr János orgonakoncertje, együttes játéka. Ebbõl az anyag-
ból egy lírai szépségû mû került a lemezre, Hans Hiller: An-
dante Religioso, for flute and organ, Op 6 címû mûve.
Nagy örömmel hallgattuk Daniel Zaretsky, szentpétervári or-
gonamûvész koncertjét. Koncertanyagából  Johann Sebastian
Bach - G-dúr concerto BWV 592 mûve került a lemezre. A mû-
vész úr a bemutatkozásakor mint érdekességet mesélte el,
hogy az Õ nagyapja Szentpéterváron született, az édesapja Le-
ningrádban, Õ szintén Leningrádban született, de most Szent-
péterváron él. Fantasztikus játékkal, hatalmas Bach-repertoár-
ral érkezett Karosi Bálint Bostonból. Sajnos erre a lemezre
nem kerülhetett fel hosszú játékideje miatt Bach: A Fúga Mû-
vészete c. monumentális darabja, amelybõl a mûvész úr 5 tételt
mutatott be, az orgonánk szinte összes hangszínén elõadva.
A lemez koncertanyagát nyitó Dandrieu: Magnificat-ja kará-
csonyi hangulatot teremtett Finta Gergely kiváló elõadásában,
amelyet Kõvári Péter gyönyörû elõadásában Liszt Ferenc Imá-
ja, a� Gebet (Ave Maria)� követett.
Ezután a Belvárosi Ferences Templom karnagya, Deák László
koncertjébõl hallunk egy kiemelkedõ elõadású Bach darabot,
a �Dór toccata és fúgát�. Ezt követi a már említett Jeney-Pálúr
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elõadás, majd a szentpétervári zeneprofesszor, Daniel
Zaretsky két német barokk orgona zeneóriás, Georg Böhm és
Johann Sebastian Bach mûveivel. Itt kell megemlítenünk,
hogy Georg Böhm Bach tanítómestere volt.
Ezután Karosi Bálint, Bostonban élõ hazánkfia koncertjébõl 2
mû következik Bruhns: Praeludium G-dúrban, ill. Bach: G-
Dúr preludium és fúga címmel. 
A lemezen Kováts Péter koncertjébõl 4 Bach mû hangzott el.
Három gyönyörû korál-elõjáték karácsonyi hangulatot adott a

hallgatónak, majd a fergeteges Badinéri zárta a rendkívülien
gazdag zenei évad koncertfelvételeinek sorát.
A lemez szintén megrendelhetõ, illetve kapható a Baráti Kör-
nél 2000 Ft értékben.
A 2014-es koncertek hasonló gazdag élményt ígérnek, kiváló
mûvészek sora lép fel a templomban. Amint pontos informá-
ciónk lesznek, azonnal tudatjuk az olvasókkal.

Kósa Endre
Zamárdi Baráti Kör

LOMTALANÍTÁS!
Zamárdi Város Önkormányzata 2014-ben lomtalanítási akciót

szervez.

A lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók, idõpontok:

A limlomot 

-a vasúttól északra esõ területen 2014. május 02-05. között lehet

kitenni a ház elõtti közterületre (péntek, szombat, vasárnap)

szállítás 05-én ( hétfõn) 7.00 órától

-a vasúttól délre esõ területen 2014. május 02-08.között lehet ki-

tenni a ház elõtti közterületre (péntek, szombat, vasárnap, hét-

fõ, kedd, szerda) szállítás 08-án  (csütörtök) 7.00 órától / kivéve

Kõhegyi ingatlanok/

Kérjük, hogy sem a megadott idõpont elõtt, sem utána ne tegyék

ki a limlomot! 

A közterület-felügyelet fokozott ellenõrzést végez, a szabályok

be nem tartása büntetést von maga után!

Kõhegyi limlom akció: a lomtalanítás a Kõhegyre is kiterjed. 

Figyelemmel arra, hogy erre a területre a nagy teherautók nem

tudnak felmenni, ezért e szolgáltatást úgy tudjuk teljesíteni,

hogy kérjük a tulajdonosokat, a lomot a Kõhegy alatti parkoló-

ba kijelölt területre  vigyék le. 

Mivel a parkoló rövid idõ alatt szemétheggyé tud válni, kérjük

tartsák be a következõ idõpontokat: A Kõhegyen lomot csak

2014. május  02-05. között lehet kitenni (péntek, szombat, vasár-

nap) szállítás 05-én ( hétfõn) 7.00 órától 

Az idõpontok és a szabályok betartására a közterület-felügyelet

és a polgárõrség kiemelt figyelmet fog fordítani e területen is,

megerõsített szolgálatot fognak ellátni, s a szabályszegõk ellen

eljárnak!

A lomtalanítás keretében elszállításra kerülhetnek a felesleges-

sé vált nagyobb méretû  bútorok, ágybetétek, rendeltetésszerû

használatra már nem alkalmas egyéb lom-hulladékok.

A lomok közé tilos kihelyezni mérgezõ anyagot, veszélyes hulla-

dékot (hullámpala, pala, festék, festékes doboz, olaj, gyógyszer,

permetszer, akkumulátor, jármûgumik stb.), elektronikai hulla-

dékot ( hûtõszekrény, mosógép, tv, számítógép stb.), zöldhulla-

dékot, építési és bontási törmeléket.

Kérjük, hogy a megadott idõpontokat és szabályokat tartsák be,

hiszen mindannyiunk érdeke, hogy városunk ne változzon sze-

métlerakóvá,s minél gyorsabban eltûnjön az utcákról a kirakott

limlom, s ne kerüljön további közpénzbe annak eltakarítása!
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/A Csendõrségi Lapok korabeli cikkei/

�Légy erkölcsös, józan életû, engedelmes!�

Réti Flórián balatonföldvári csendõrõrsparancsnok-he-
lyettes tragikus története Zamárdiban.

�Az agyonvert tiszthelyettes. A balatonföldvári õrs május 9-
röl 10-re virradó éjjel orvhalászok tettenérése céljából raz-
ziát tartott. Réti Flórián tiszthelyettes õrsparancsnok-he-
lyettes és Béndek József törzsõrmester mint 5. ellenõrzõ
járõr éjjel 2 órakor kerékpáron a razziát végzõ járõrök el-
lenõrzésére indultak. Zamárdi községet elhagyva, attól
mintegy másfél kilométernyire az ellenõrzõ járõr a reggeli
órákban két gyanús egyénre talált, akik az út szélén ültek.
Réti tiszthelyettes az illetõket igazolásra vonta, mire az il-
letõk egyike magát különféle iratokkal kõröshegyi illetõsé-
gûnek igazolta. Ez a járõr elõtt még gyanúsabbá tette õket,
mert Kõröshegy a balatonföldvári õrs körletébe tartozik, s
ha valóban odavalók lettek volna, a járõrnek õket ismernie
kellett volna, de sem Réti tiszthelyettes, sem Béndek törzs-
õrmester nem ismerte õket. Ezért Réti tiszthelyettes elfo-
gásukat kijelentve megmotozta õket. A motozás során a
járõr az illetõknél 8 db új zsebkést, 2 üveg pezsgõt, egy nagy
darab szalámit, sajtot, több csomag cigarettát, 2 kenyeret,
tekercsekbe csomagolt aprópénzt és végül több álkulcsot és
egy feszítõvasat talált, ami alapossá tette a gyanút, hogy az
illetõk az éjjel valahol betörést követtek el. (Késõbb megál-
lapítást nyert, hogy az illetõknél talált bûnjelek a
Balatonkiliti õrs körletében lévõ egyik Vilma telepi fûszer-
üzletbõl származnak, ahová azon az éjjelen ismeretlen tet-
tesek betörtek.) Réti Flórián tiszthelyettes járõrvezetõ a
bûnjeleket õrizetbe vette, s a két elfogott egyént megkötöz-
te. Mivel azonban az ellenõrzõ járõr járõrtáska nélkül in-
dult útba, s ezért bilincsük nem volt, Réti tiszthelyettes
kénytelen volt a két egyént zsineggel összekötözni. Az or-
szágútnak attól a pontjától, ahol az ellenõrzõ járõr a gyanús
egyéneket elfogta, kb. 1 kilométernyire fekszik egy úgyne-
vezett »Tóköz«-puszta, ahol ebben az idõtájban a razziát
végzõ járõrök egyikének tartózkodnia kellett.
Réti tiszthelyettes az elfogott és megkötözött egyéneket az
országút szélére leültette, Béndek József törzsõrmesternek
pedig meghagyta, hogy kerékpáron menjen Tóköz-pusztá-
ra, az ott lévõ járõrnek közvetítsen egy parancsot, s aztán
mindjárt jöjjön vissza, ö majd az elfogott egyénekkel ott az
úton meg fogja õt várni. Béndek törzsõrmester eltávozott.
Mikor kb. 20 perc múlva visszaérkezett, Réti tiszthelyettes
már az úttól kb. 6-7 méterre, az árokban hatalmas vértócsá-
ban feküdt, arccal lefelé, súlyos ütésektõl teljesen szétron-
csolt koponyával. Mikor a törzsõrmester odaért, még hör-
gött, de nem sokkal azután kiszenvedett. Mellette feküdt
kettétörve a puskája, a kardja, mely véres volt, s az egész

helyszín hosszas és véres dulakodás nyomait mutatta. Hogy
Béndek törzsõrmester távollétében mi történt, azt termé-
szetesen nem lehetett megállapítani.
A tettesek tettük elkövetése után a földeken és réteken ke-
resztül az egyik közeli erdõbe menekültek, ahol nyomuk
veszett. Egyikük a tiszthelyettessel való dulakodás közben
valószínûleg szintén megsebesült, mert menekülésük irá-
nyában, kb. másfél kilométernyi távolságra lehetett az
egyik tettes vérnyomait követni.
A kaposvári III. osztályparancsnokság a nyomozásra
Gyapay Miklós százados tabi szárnyparancsnok parancs-
noksága alatt 30 csendõrt összpontosított.
Réti tiszthelyettes zubbonyának zsebében folyó hó 12-én a
boncolás alkalmával megtalálták egy budapesti bejelentõ-
lap szelvényét, amely 1925. augusztus 26-án kelt, és Nagy
Pál Antal földmíves és baromfikereskedõ volt kõröshegyi,
jelenleg budapesti lakos nevére szólott. A tettesek ugyan
Réti tiszthelyettes meggyilkolása után irataikat tõle vissza-
vették, ezt a szelvényt azonban a sietségben nála felejtet-
ték, s ennek alapján sikerült a tettesek egyikének a sze-
mélyazonosságát megállapítani. Nagy Pál Antal gyanúsított
folyó év április havában szabadult a soproni fegyházból. El-
fogásuk végett a nyomozás erélyesen folyik, lapunk zártáig
azonban még nem sikerült õket elfogni.
Réti Flórián tiszthelyettest folyó hó 12-én temették el Kõ-
röshegy községben, igen nagy részvét mellett, katonai dí-
szelgéssel. A gyászkíséretet a  kaposvári csendõr tanalosz-
tály szolgáltatta. Koporsójára elõljárói és bajtársai számos
koszorút helyeztek, A tettesek kézrekerítõjének a Belügy-
miniszter úr ezer pengõ jutalom díjat tûzött ki.�

�Réti Flórián emlékoszlopának és síremlékének leleplezé-
se.
Olvasóink emlékeznek rá, hogy néhai Réti Flórián balaton-
földvári õrsbeli tiszthelyettest 1929. május 10-én Zamárdi
község mellett az országúton két betörõ megtámadta és
megölte. Réti tiszthelyettes másodmagával ellenõrzõ szol-
gálatban volt ; amikor a két betörõvel találkozott, igazoltat-
ta és elfogta õket . Járõrtársát azután elküldte Tószegre,
hogy egy ott tartózkodó másik járõrnek orvhalászok beke-
rítésére vonatkozólag parancsot közvetítsen.
Amíg� a járõrtársa távol volt, megtörtént a tragédia,
Béndek József törzsõrmester vérbe fagyva, holtan találta az
úton a járõrvezetõjét, a tettesek pedig elmenekültek .
A belügyminiszter úr engedélye alapján a testületben ren-
dezett gyûjtés eredményébõl a tragédia színhelyén emlék-
oszlopot, míg a kõröshegyi temetõben, ahol Réti tiszthe-
lyettest eltemették, síremléket állítottak fel.
Az emlékoszlopot és a síremléket május 10-én leplezték le
ünnepélyes keretek között. Mindkét ünnepélyen megjelen-
tek: Fonyó László õrnagy, a pécsi csendõrkerületi parancs-
noksághoz beosztott törzstiszt, Kriston György õrnagy, ka-

A MAGYAR CSENDÕRSÉG RÖVID TÖRTÉNETE III.

Tisztelt Szerkesztõség!
Góber Lajos vagyok, a Zamárdi Baráti Kör tagja.
Nagy öröm ért minket, mert nagyobbik lány
unokánk, aki a Széchenyi utcai óvodába jár
(Nyuszi csoport), a Tappancs Ovi címû újság
országos rajzpályázatán elsõ díjat kapott mint
zamárdi pályázó. Nóri így járul hozzá Zamárdi
hírnevének öregbítéséhez.

A Szerkeztõség nevében gratulálunk



posvári osztályparancsnok, Haida Sándor százados, tabi
szárnyparancsnok, az államépítészeti hivatal képviseleté-
ben Filó mérnök, az egyházi és községi vezetõségek, a kör-
nyékbeli õrsök legénysége és nagy számban a szomszédos
községek közönsége.
A kora délutáni órákban gyülekezett az ünneplõ közönség
az emlékoszlopnál, amelynek a jelentõségét és értelmét
Haida százados méltatta, és felkérte Zamárdi község elöl-
járóságát, hogy az emlékmûvet vegye gondozásába. Halász
Gyula körjegyzõ válaszában meleg szavakkal adott kifeje-
zést annak a készségnek, amellyel az emlékmûvet a gondja-
iba fogadja.
Ezután a kõröshegyi temetõbe vonult az ünneplõ közönség,
ahol már szintén sokan összegyülekeztek, és egy levente
díszszakasz is kivonult. A Himnusz után dr. Pados kõröshe-
gyi r. kat. plébános rövid beszéd után felszentelte a sírt,
majd Kriston õrnagy emlékezett meg Réti tiszthelyettes
tragédiájáról.  
Kiemelte beszédében azt a gondolatot, hogy Réti Flórián,
az ember, szörnyû tragédiával fejeztebe az életét, de Réti
tiszthelyettes, a csendõr bevonult a csendõrség örökemlékû
névviselõinek a sorába. Réti Flórián sírja mellett mélységes
megrendüléssel állunk meg, de Réti tiszthelyettes síremlé-
ke bizonyság és biztatás a jövõre amellett, hogy� a csendõr
hû marad a hivatásához az utolsó leheletéig. Beszéde végén
felkérte Kriston õrnagy Kõröshegy község elöljáróságát és
az egyházközség vezetõségét, hogy szívesen fogadják gond-
jukba Réti tiszthelyettes síremlékét. A balatonföldvári õrs-
parancsnokságnak pedig lelkére kötötte, hogy a sírt soha
nem lankadó kegyelettel becsülje meg, és bajtársi szeretet-
tel gondozza.

A szép és kegyeletes leleplezési ünnepély ezzel véget ért, s
most már kettõvel ismét több emlékmû hirdeti, hogy köte-
lessége s fegyvere mellett kitart a magyar csendõr mindha-
lálig.�
�Síremléket és emlékoszlopot állítottak az orvul meggyil-
kolt Réti Flórián csendõr tiszthelyettesnek. Mint ismere-
tes, még 1929. május 10-én Zamárdi község határában szol-
gálatteljesítés közben két gonosztevõ orvul megtámadta és
meggyilkolta Réti Flórián csendõr tiszthelyettest. A köte-
lességteljesítésnek áldozatul esett tiszthelyettes emlékére a
bajtársi kegyelet - a csendõrség kebelébõl gyûjtött pénzbõl
- a kõröshegyi (Somogy megye) temetõben egy síremléket,
meggyilkolásának helyén pedig a zamárdi állami útvonalon

egy emlékoszlopot állított fel. Az emlékmûveket 1930. no-
vember 1-én ünnepélyes keretek között leplezik le.�

Folytatom, következõ írásom: Élet az õrsön.
Szeretném minden tisztelt Olvasó segítségét kérni, hogy
aki tud valamit Réti Flórián emlékmûvével kapcsolatban,
az jelentkezzen, email: schwarczbela@supraktv.hu, vagy a
06 30-378-3688, 84-696-552 telefonszámon.

Schwarcz Béla

2014. április 15.oldal Zamárdi Hírmondó

�Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni az egész világ   
szenvedésén, segíts egyetlen emberen!�

/Kalkuttai Teréz/

A legutóbbi híradásunk óta eltelt idõszak legfontosabb
eseménye, hogy a polgármester úrtól kapott helyiséget
ténylegesen is birtokba vehettük. Március elején Urbán
Miklós Gamesz-vezetõnek köszönhetõen Tóth József és
Bákor Péter rekord gyorsasággal és minõségi munkával
bepolcozták a termet. Így az összegyûlt ruhanemûk és
egyéb tárgyak zsákjaikból kiszedve megfelelõ helyre ke-
rültek. Reméljük, hogy az adományozók és a rászorultak
közötti forgalom növekedni fog. Minden hónap elsõ hét-
fõjén 14 - 16 óráig rendelkezésére állunk mindazoknak,
akik használható, de számukra feleslegessé vált - tiszta -
ruhadarabjaiktól, cipõiktõl szívesen megválnak, és várjuk
azokat is, akik nehéz anyagi helyzetük miatt elfogadnak -
elsõsorban - tárgyi adományokat. A Karitász csoport szo-
bája a Fõ utca és a Honvéd utca sarkán lévõ épületben ta-
lálható.
Érdeklõdni telefonon is lehet: 348 - 524 Számlaszámunk:
50800221 - 10007606 Az eddig érkezett pénzbeli és egyéb
támogatást köszönjük!

A Karitász csoport vezetõsége

KARITÁSZ HÍREK

�Jónak lenni jó��

Tisztítsa ki otthonát a gõz természetes
erejének segítségével.

Szárazgõzzel mûködõ takarítógép vegyszermentesen
fertõtleníti a lakás minden pontját még a nehezen

elérhetõ és takarítható helyeket is.

� Kárpít tisztítás szövet és bõr 140 C-os 

Szárazgõzzel azonnal száradással 

� fuga

� csempe, lamináltpadló, parketta

� ablaktisztítás

� ponyva (napernyõ)

� szõnyeg

� fürdõszoba, WC, csaptelepek vízkõmentesítése

� gyerekszobák teljeskörû fertõtlenítése

� konyhai eszközök tisztítása (hûtõ, tûzhely, sütõ, moso-

gatógép
Áraink:

5 órára   7.500.-
8 órára   9990.-

24 órára 13.500.-
Áraink bruttó árak.

Kitakarítjuk lakását üzletét igény szerint.
Elérhetõség minden nap 08.00.-18.00. között.

+36/30-7375-409,  +36/70-4086-008
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Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2014. április 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

MISEREND ZAMÁRDI

Hétköznap:

Csütörtök � 18:00

Szombat  �  18:00

Vasárnap: 
8:30 és kápolna: 11:30

BALATONENDRÉD
Vasárnap 10.00

Angol nyelvoktatást,
fordítást, tolmácsolást vállal

Zamárdiban
nyugdíjas külkereskedõ,

követségi tanácsadó,
szakfordító.

Telefon: 06 20 9272-492

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,
könyv, újság bekötését

valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

A Fürjes Kertészet
megrendezi akciós  nyári

virágvásárát a 
Zamárdi  városi piacon, 
május 10-11- én
reggel 8 órától. 

Szeretettel várunk minden
Vásárlót és érdeklõdõt

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

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT
József Attila: Mama

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral az ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még õszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra,
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám,
s a ruhák fényesen, suhogón,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késõ,
most látom, milyen óriás õ, -
szürke haja lebben az égen,
kékítõt old az ég vizében. 

ZAMÁRDI SZÍNKÖR

A Zamárdi Színkör nagy sikerrel szerepelt a Siófoki Dél Balatoni Kulturális Központ színháztermében a Férjek és... cí-
mû elõadásával egy jótékonysági esemény keretében. A Siófoki Kórház gyermekosztályának fél millió forintot sikerült

összegyûjteni az Al-Meri Aladin által szervezett Hétköznapi Szuperhõsök címû rendezvénnyel,
melynek záróeseménye volt a színkör fellépése.



Csákovics Gyula polgármester elmondta, hogy a Balaton
Sound szervezõi tájékoztatták, hogy a partszakaszon az idei
évben már nem lesz kemping, azt meg fogják oldani az au-
tós kempingek helyszínén.
Tájékoztatta továbbá a jelenlévõket, hogy a zamárdi állan-
dó lakosok részére családonként 2 db Balaton Sound bérlet
kedvezményesen igényelhetõ lesz, 22.000,- Ft/db áron má-
jus 19-24. között az elõzõ évekhez hasonlóan. 

1.Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház, Városi és Is-
kolai Könyvtár elõterjesztésének megtárgyalása

Elsõ Hidroplán Modell Repülõnap a Balatonon

Dr. Varga Sándor a szervezõk nevében elmondta, hogy fõ-
szezonon kívüli rendezvényre gondoltak, egy repülõnap
megszervezésére. A rendezvény lényege az lenne, hogy egy
200 méteres vízhez közeli területre lenne szükségük, ahon-
nan a vízre le- és felszállás történne. Egy ún. depo területen
meg lehetne tekinteni a látogatóknak a repülõket. A biz-
tonságra fokozottan ügyelni kell, a területet szalaggal kelle-
ne körbekeríteni, figyelmeztetõ táblákkal. Az õrzést önkén-
tesekkel oldanák meg. A rendezvényt internetes oldalakon
is hirdetni fogják. 
A képviselõ-testület megtárgyalta dr. Varga Sándor a Bala-
toni Hidroplán Repülõnap megszervezésére irányuló kérel-
mét, és a rendezvény megtartását támogatja 2014. szeptem-
ber 20-án (esõnap szeptember 21.). A területet a rendez-
vényre térítésmentesen biztosítja.

2. Külterületi utak karbantartása

A kt. megtárgyalta az Egyesület Zamárdiért elõterjesztése
alapján hozott bizottsági javaslatot, és az alábbi döntést
hozza:
Az Alsópincesor kátyúzását a költségvetésben megállapí-
tott keretbõl kell elvégezni, illetve fel kell szólítani azokat a
kõhegyi ingatlantulajdonosokat, akiknek a területük eltér a
kialakult állapothoz képest.
A képviselõ-testület a külterületi utakat az alábbiak szerint
sorolja be:

1. Zártkerti szilárd burkolatú, makadám vagy földutak.
2. Településeket vagy település részeket összekötõ utak.
3. Mezõgazdasági célú (saját használatú) utak.

A kt. minden év március 20-ig a fenti külterületi utak fel-
mérését elvégezteti, és szükség esetén javíttatja. Csapadé-
kos idõben ügyelni kell arra, hogy nehézgépek a földutakon
ne közlekedjenek.
A kt. a külterületi utak karbantartásánál a polgári védelmi
szempontból kiemelt, kiürítési útvonalakra vonatkozóan el-
sõbbséget határoz meg.

3. Tájházzal kapcsolatos döntés

A képviselõ-testület a tájház önkormányzati tulajdonba vé-
telét kezdeményezi az arra illetékes szervnél.

4. Rendeletek módosítására javaslat

A  képviselõ-testület egyhangú szavazattal megalkotta ren-
deletmódosításait:
Ezek a következõk:

- helyi adókról, és az adózás rendjérõl szóló, 
- a közétkeztetési intézményekben igénybe vett ét-

kezésért fizetendõ térítési díjakról szóló, 
- a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, és

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szó-
ló, 

- az egyes helyi jelentõségû természeti emlékek vé-
detté nyilvánításáról szóló, 

- Zamárdi város zöldfelületeinek hasznosításáról és
védelmérõl szóló.

5. Helyi védekezési feladatok ellátásának támoga-
tása

A  képviselõ-testület a helyi védekezési feladatok ellátásá-
hoz szükséges eszköz beszerzést elrendeli bruttó 200.000,-
Ft összeg biztosításával (150.000,- Ft 2000-3000 db homok-
zsák, 50.000,- Ft homok).

6. Zamárdi 3426/1 hrsz-ú társasház parkolójának
lezárása

A kt. megtárgyalta a Kiss Ernõ utca 3426/1 hrsz-ú társasház
( Panoráma utca felé esõ vége) tulajdonosainak kérelmét,
és a társasház parkolójának forgalomtechnikai eszközökkel
történõ lezárását engedélyezi.
Bérleti díjként 100.000,- Ft/év összeget állapít meg.

7. Havas Péter és a Médiacenter Kft. rendezvényre
vonatkozó ajánlata

A kt. megtárgyalta a Médiacenter Kft. és Havas Péter által
szervezendõ �Ének iskolája� rendezvény megszervezésére
vonatkozó elõterjesztést, és a szükséges önkormányzati te-
rületet biztosítja 2014. június 19-21. közötti idõszakban. A
kt. a rendezvényt 1 M Ft összeg biztosításával támogatja, az
általános tartalék terhére. Kéri, hogy a szervezõk szponzort
keressenek a rendezvény lebonyolításához, valamint
amennyiben a rendezvény egybeesik a villányi nappal, úgy
a programok legyenek összehangolva a felállított színpa-
don.
A fentieken túl felmerülõ összes költség a szervezõket ter-
heli. 
Kéri továbbá, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban Zamárdi
település a TV2 csatornán kerüljön reklámozásra.

8. Zamárdi, Fõ utca 106. fûtéskorszerûsítése

A kt. a Fõ utca 106. szám alatti önkormányzati tulajdonú la-
kások fûtéskorszerûsítésével a legalacsonyabb ajánlatot
adó Focus Therm Kft.-t bízza meg, bruttó 2.900.000,- Ft-
ért.

9. Zamárdi háziorvosi körzetek korszerûsítése,
akadálymentesítése

A kt. megtárgyalta a háziorvosi körzetek korszerûsítésére,
akadálymentesítésére vonatkozó árajánlatokat, és a legala-
csonyabb ajánlatot adó Focus Therm Kft.-t bízza meg a ki-
vitelezéssel, az ajánlatban szereplõ br. 4.365.879,- Ft ösz-
szegben.

10. Zamárdi, Honvéd utca 4. szám alatti lakás felújí-
tása

A kt. a Zamárdi, Honvéd utca 4. szám alatti önkormányza-
ti tulajdonú lakás felújításával megbízza a II. sz. Mélyépítõ
Kft.-t az árajánlatában szereplõ 3.079.750,- Ft összegben.

11. Zamárdi, Ibolya utca 15. elõtti közterületre enge-
dély

A kt. hozzájárulását adja a Zamárdi, Ibolya utca 15. számú
ingatlan elõtti közterületen kapubehajtók és �csepegõjár-
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Beszámoló
Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2014. március 24-i ülésérõl
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da� kiépítéséhez azzal a feltétellel, ha egy tényleges gyalog-
járda építése során a tulajdonos saját költségén a �csepegõ-
járda� elbontását elvégzi. 

12. Zamárdi, Muskátli utca 4/b. szám elõtti ingatlan
közterületre engedély

A kt. hozzájárulását adja Szabó Zoltán halászteleki lakos
részére, hogy a Zamárdi, Muskátli utca 4/b. szám elõtti in-
gatlana elõtti közterületen térkõ burkolatú behajtót, és 1
méter szélességû, 6 méter hosszúságú térkõ burkolatú gya-
logjárdát építsen.

13. Zamárdi, Káposztáskerti utca csapadékvíz-elve-
zetési munkái

A kt. a Zamárdi, Káposztáskerti utca csapadékvíz-elvezeté-
si munkáinak elvégzésével megbízza a legalacsonyabb ár-
ajánlatot adó I. sz. Mélyépítõ Kft.-t, bruttó 9.920.034,- Ft
vállalási árért.

14. Zamárdi, Kilátó dûlõ közvilágítási hálózat kiépí-
tési munkáira megbízás

A kt. a Zamárdi, Kilátó dûlõ közvilágítási hálózat kiépítési
munkálatainak elvégzésével megbízza az ÉH-SZER Kft.-t,
bruttó 666.242,- Ft vállalási árért azzal, hogy a költségvetés-
ben meghatározott összegen felüli ár fedezete az általános
tartalék legyen.

15. Zamárdi, Arany János, Jókai Mór, Diófa, Hársfa
utca közvilágítási lámpahely korszerûsítésére vo-
natkozó terveinek elkészítése

A kt. a Zamárdi, Arany János utca, Jókai Mór utca, Diófa
utca, Hársfa utca közvilágítási lámpahely korszerûsítésére
vonatkozó tervek elkészítésére az ÉH-SZER Kft.-t bízza
meg br. 381.000,- Ft-os díjért.

16. Zamárdi, Sirály Hotel melletti parkoló bõvítési
munkálatai

A kt. a Zamárdi, Sirály Hotel melletti parkoló bõvítési
munkálatainak elvégzésével megbízza a Fecske Kft.-t  mint
a legalacsonyabb árajánlatot adó céget, br. 759.968,- Ft
árért.

17. Zamárdi, Szõlõhegyi utcai csapadékvíz-elvezetõ
árok burkolási munkái

A kt. a Zamárdi, Szõlõhegyi utcai csapadékvíz-elvezetõ
árok burkolási munkálatainak elvégzésével megbízza az I.
sz. Mélyépítõ Kft-t, mint a legalacsonyabb árajánlatot adó
céget, br. 3.210.001,- Ft árért.

18. Zamárdi, Szent István utca É-i oldalán található
gyalogjárda kivitelezésének I. üteme

A kt. a Szent István utca É-i oldalán található gyalogjárda
I. ütemének (Rangadó fogadó Ny-i határvonala és a Kecs-
keméti utca közötti szakasz) megvalósítására a legalacso-
nyabb árat adó Fecske Kft.-t megbízza br. 11.150.600,- Ft-
os díjért, egyben felhatalmazza a polgármestert az erre vo-
natkozó vállalkozási szerzõdés aláírására. 
A képviselõ-testület felkéri a Beruházási és Városüzemel-
tetési Osztályt folytasson tárgyalásokat arról, hogy a Rang-
adó fogadó a vízelvezetési munkálatokra vonatkozóan a
költségeket legalább 50 %-ban viselje.

19. WC konténerek megrendelése, illetve mobil WC
lehelyezése

A kt. a CONTAINEX Mbh-tól 2 db használt WC konténert
megrendel br. 3.948.328,- Ft összegben, leszállítással

együtt. Úgy határoz, hogy a Kiserdõ területén egy arra al-
kalmas helyre a nyári idõszakban egy mobil WC kerüljön
lehelyezésre.

20. Zamárdi, Zöldfa utcai vizesblokk ácsmunkálata-
inak elvégzése 

A kt. a Zamárdi, Zöldfa utcai vizesblokk ácsmunkálatainak
elvégzésével megbízza Tomó Tamás zamárdi vállalkozót br.
143.280,- Ft összegben, a festési munkálatokkal pedig meg-
bízza Bertalan Péter zamárdi vállalkozót br. 353.700,- Ft
összegben.

21. Kültéri tornapályák kialakítása

A képviselõ-testület a kültéri tornapályák kialakítása céljá-
ból az alábbi helyekre kíván telepíteni eszközöket:

Ø Batthyány park: óvodáskorúaknak KRESZ-pálya,
hinta és csúszda, 2 db eszköz,

Ø Dobribán Géza sporttelep: 6 db eszköz (összesen
bruttó 1.296.962,- Ft összegben)

A fenti helyszínekre az eszközök letelepítésével megbízza a
Sziko Kft-t. Felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési Osz-
tályt, hogy a volt fizetõstrandon lévõ önkormányzati terü-
letre vonatkozóan készítsen koncepciót a játszótér, szabad-
idõpark kialakítására.
A tornapályák, játszóterek, szabadidõpark kialakítása a
költségvetésben elkülönített összeg terhére kerüljenek kivi-
telezésre.

22. Mobil faházak megrendelése

A kt. megtárgyalta a mobil faházakra beérkezett ajánlatot
(5 db faházra vonatkozóan), és a legalacsonyabb árajánlatot
adó Sziko Kft. zamárdi vállalkozót megbízza azok legyártá-
sával és helyszínre szállításával (br. 350.520/db). A szállítá-
si határidõ: 2014. május 31.

23. Mûszaki ellenõr megbízása

A kt. az Önkormányzat 2014. évi, írásban csatolt kiemelt
beruházásaira (plusz a Harcsa utca) mûszaki ellenõrt bíz
meg, a beruházások 1 %-ának megfelelõ megbízási díjért,
cca. 815.000,- Ft-ért. 

24. T-Beach Kft kérelme

A kt. a T-Beach Kft. � Kiskunhalas kérelmének az alábbiak
szerint helyt ad a tervezett Táncsics utcai beruházással kap-
csolatban:

Hozzájárul az átalakítási, építési munkálatokhoz annak
rögzítése mellett, hogy az épület tulajdonosa és az Önkor-
mányzat között megkötött földhasználati szerzõdés ismere-
tében, és annak tudatában végzi az értéknövelõ beruházást
a Kft., hogy a földhasználati jog megszûnésekor az Önkor-
mányzat a jelenleg hatályos vagyontörvényre is figyelemmel
meg kívánja vásárolni a felépítményt. A jelenlegi beruházás
megtérülésének kockázatával az építtetõnek kell számol-
nia, és viselnie azt.

25. Benkõ-Benczúr Balázs, Nessnight Bt kérelme

A kt. Benkõ-Benczúr Balázs � Nessnight Bt részére a terü-
letnövekménybõl adódó díjhátralék megfizetésére � 2012.
évtõl kezdõdõen 2x93 m2 � évente egyenlõ részletekben
biztosít lehetõséget.
A kt. a kérelemben foglalt játszóházra vonatkozóan helyszí-
ni szemle megtartása után kíván döntést hozni.
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26. Stircula Sándor kérelme

A kt.  Stircula Sándor kérelmének helyt ad, és a közterület-
foglalási díj késedelmes teljesítése miatti késedelmi kama-
tot méltányosságból elengedi. 

27. Általános Iskola Suli Tv üzemeltetéséhez eszköz-
vásárlás támogatása

A kt. az Általános Iskola Suli Tv üzemeltetéséhez 300.000,-
Ft támogatást biztosít eszközvásárlásra azzal, hogy a meg-
vásárolt eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
A támogatás az általános tartalék terhére történik. 

28. Zamárdi, Gábor Áron utcai lakosok kérelme

A kt. Gábor Áron utcai behajtani tilos közlekedési tábla ki-
egészítõ tábláját nem kívánja lecseréltetni, nem indokolt.

29. Zamárdi kilátóhoz tervezett kamera üzemelteté-
séhez internet hozzáférés biztosítása

A kt. a kilátóhoz tervezett kamera üzemeltetéséhez az
internet hozzáférést biztosítja, illetve az azzal kapcsolatos
költségeket vállalja.

30. Idõszakos Szabadtéri Múzeum Kft közterület-
használati ügye

A kt. engedélyezi Várhelyi György � Idõszakos Szabadtéri
Múzeum Kft. részére 2500 m2 nagyságú terület használatát
2014. május 1-tõl 2015. április 30-ig terjedõ idõszakra a
Szent István út D-i oldalán a 2013. évhez hasonlóan, inflá-
cióval növelten.

31. Zöld munkacsoport javaslatainak megtárgyalá-
sa és elfogadása

1. A rendeletek figyelembe vételével foglalkozzék a
testület a parti sávok tábláival. Egységesítésük, he-
lyük racionalizálása valamint kétnyelvûségük miatt
külön bejárást érdemel az ügy. (A bejárás során az
ügymenet megkezdõdött.)

2. A parti zöldsávban volt két nagy futballkaput le-
szerelték, elvitték, de pótlásuk, melyrõl tavalyi be-
járás során döntött a testület, a két kézilabda kapu
még nem került felállításra.

3. Kezdeményezze az Önkormányzat az erdõgazda-
ság helyi igazgatójánál, hogy közösen beszéljék
meg, a Vaskeresztig vezetõ úton volna-e lehetõség
�tornapályára� vagy �tanösvény� kialakítására. To-
vábbá kérje az önkormányzat az erdészettõl, tegye
nyilvánossá zamárdi fórumokon, hogy a �tavaszi
vadászat miatti� erdõlezárás ellenére elõzetes be-
jelentés alapján lehet kirándulni az erdõben.

4. A zöld munkacsoport 2014-ben vállalja, hogy
Zamárdi belterületen lévõ zöld közterületeit fel-
méri továbbfejlesztésük céljából.

5. Külön kiemelendõ a 4-es pontból az Emlékkereszt.
Környezetének tájba illõ fejlesztésével egy újabb
turisztikai látványossággal gyarapodhatna a város.
Erre vonatkozó ajánlást a zöld munkacsoport szí-
vesen elkészít.

6. A Széchenyi utcai védett jegenyesor óvására,
egészségi állapotának felmérésére, a �jegenyesor�-
élmény  tartós fennmaradására vonatkozó ajánlá-
sait a zöld munkacsoport megteszi az önkormány-
zat felé. Ugyanakkor tájékoztatást is nyújt a szak-
szerû fa-egészségi állapot felmérés áráról.

7. A zöld munkacsoport a Gamesz-tól szeretné kérni,
hogy idén is gondozza a Folyó utcai patakpartot,
ha kapacitása engedi, mert az éves ráfigyelés ki-

sebb energiaráfordítást jelenthet, mintha ritkán,
de nagy erõt mozgósítva kerülne erre sor. És az
esztétikai élmény is így lenne tartós.

8. Javasolja a zöld munkacsoport a testületnek, hogy
a város környezetvédelmi éves munkatervébe kér-
je meg mellékletekként az iskola és óvoda környe-
zetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó
nevelõmunkájának program pontjait. Nem fölösle-
ges, bürokratikus teendõ volna ez, hanem a kör-
nyezetvédelem kiemelt szerepét erõsítené az intéz-
ményekben.

9. Dula Pál munkacsoport-tag õshonos almafajtákkal
foglalkozik. Vállalja, hogy bizonyos zamárdi közte-
rületekre telepítene ezekbõl (tájház udvara, em-
lékkereszt, Szélescsapás�)

10. A zöld munkacsoport vállalja a védett fákhoz kite-
endõ tájékoztató táblák mintadarabjának elkészí-
tését. Ezután kerülhet sor ettõl kezdve intézményi
ügyintézéssel a többi elkészíttetésére, kitevésére.

11. Végül a zöld munkacsoport a bizottság és a testü-
let figyelmébe ajánlotta  a közösségi tudat és a kör-
nyezet tisztasága iránt érzett felelõsség fejlesztése
végett, hogy legyen egy közös ebéddel egybe kötött
városi szemétszedési akció. (Lehet ez a szezon vé-
gén, vagy bekapcsolódva a Te szedd! � országos ak-
cióba.)

32. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság helyszíni
bejárásának kiértékelése

A képviselõ-testület megtárgyalta a bizottság helyszíni be-
járásáról készült feljegyzést, és az abban foglaltakat az aláb-
bi tartalommal elfogadja, jóváhagyja:

� A Sport téren lévõ szökõkúthoz kerítés kialakítá-
sával a képviselõ-testület egyetért. Meg kell keres-
ni a szökõkút készítõjét is a problémák megoldása
miatt (balatonszemesi kõfaragó). A helyszínen a
hivatal jelenlévõ képviselõi a feladatot vállalták.

� A kt. a bizottság által megtekintett helyszínen a
�C� blokk, Sirály Hotel melletti parkoló keleti
irányba történõ bõvítésének lehetõségével, a java-
solt kialakítással egyetért.

� Fenti területen található egy 3x63 amperes áram-
szekrény, mely a csapadékvíz-átemelõ szivattyú
áramellátását biztosítja. Mivel a szivattyú nem ál-
landó üzemelésû, meg kell vizsgálni annak lehetõ-
ségét, hogy ebbõl a szekrénybõl a sétány túloldalán
kialakított, az önkormányzati rendezvények áram-
ellátását biztosító áramszekrény innen megtáplál-
ható-e. Amennyiben igen, javasolt ennek kiépítése.

� A kt. a bizottság által a helyszínen megtekintett a
FilmZene Fesztivál számára a közterület tervezett
lezárásával egyetért, és a lezárt területet körbe fog-
ják szalagozni a rendezvény idejére. A Kiss Ernõ
utcában a Kossuth Lajos utcától keletre az északi
oldalon lévõ elsõ  bejárónál legyen a lezárás, így a
parkolóba történõ bejutás biztosított. 

� A kt. egyetért az �A� blokk elõtti, a Wellamarin
Szállodától keletre lévõ füves terület murvázásá-
val, kialakításával a késõbbiek során a terület szük-
séges mértékû tereprendezésével.

� Kéri megvizsgálni a hivatal részérõl, hogy a blok-
kok területén lévõ, üdülõnek használt ingatlanok-
ra kötöttek-e hulladékszállítási szerzõdést. 

� A kt. szándéka szintén ezen a területen a szelektív
hulladékgyûjtõ sziget megszüntetése (áthelyezés
nélkül). 

� Egyetért az alábbi kijelölt vízisportszer-kölcsönzõ
hellyel az Eötvös utcában az alábbiak szerint:
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Eötvös utca végén lévõ 2 db fától keleti irányba 20
méter hosszan (fénykép szerinti helyszínen).

� A Sirály Hotel vonalában a 30 méteres sávban lévõ
járdalapokból kialakított részt javítani szükséges,
mert balesetveszélyes. A jelenlegi burkolt felület
nagysága csökkenthetõ a bizottság javaslata sze-
rint, melyrõl vázrajz készült.  A megszüntetésre ja-
vasolt felületek zöldfelületként alakítandók ki. 
A hotel, illetve a szörfkölcsönzõ tulajdonosát nyi-
latkoztatni kell, hogy amennyiben új burkolat ke-
rülne beépítésre, anyagilag hozzájárulnak-e az fel-
újításhoz. 
Amennyiben hozzájárulnak, a bizottság javasolja a
jelenlegi járdalapok cseréjét térkõ burkolatra. 
Amennyiben nem, úgy a jelenlegi járdalapok kija-
vítása szükséges a balesetmentes közlekedés bizto-

sítására.
� A kt. egyetért azzal, hogy a strandhoz kapcsolódó

utcavégekre lehetõség szerint egységes strandsza-
bályzatot tartalmazó kétnyelvû, és piktogramokat
tartalmazó táblák legyenek kihelyezve.

� A  vízisportszer-kölcsönzõ helyét a Kossuth Lajos
utcában az alábbiak szerint határozza meg:
Kossuth Lajos utca végén lévõ stégtõl keleti irány-
ba 20 méter hosszan (fénykép szerinti helyszínen).

� A Kossuth Lajos utcai lidó helyét a repülõs emlék-
mû vonalában lévõ két fa közül a keleti irányba esõ
fától 5 méterre kezdõdõen a zöldterületen javasol-
ja, amelynek legkisebb része 20-25 méter legyen. A
területen lévõ kis fák átültetése javasolt.

� A volt fizetõstrandon a kt. a vízisportszer-kölcsön-
zõ helyét az alábbiak szerint határozza meg:
A Balatonra merõleges térköves lejáró szélétõl ke-
letre 20 méter hosszan (fénykép szerinti helyszí-
nen).

� A képviselõ-testület egyetért a volt fizetõstrand te-
rületén a vizesblokk elhelyezésével, a Balatonra
merõleges járdakövektõl nyugatra.

� Egyetért a kerítésoszlopokon lévõ plusz egy sor
zsalukõ visszabontását, és a megmaradó felület
esztétikus kialakítását, amennyiben lehetséges már
a nyári szezonra. A bekerített területen gyermek
játszótér, és felnõtt szabadtéri sporteszközök elhe-
lyezésével, valamint ivókút és kézmosási lehetõség
kialakításával egyetért.  

� Felkéri a GAMESZ-t, hogy a strand területén több
helyen lévõ fatuskók  felszín alá marásáról gondos-
kodjon lehetõség szerint az idegenforgalmi szezon
kezdetéig. 

� A Kossuth Lajos utcában a szolgáltatóház lépcsõ-
jének javításával a kt. egyetért. 

� A kertmozinál a színpad felületkezelése idõszerû,
a színpadot védõ tetõ kialakítása javasolt, ameny-
nyiben megoldható, a színpad és a nézõtér feletti
tetõ összekötésével.

� A Bácskai utcai kishajó kikötõnél a Zenepavilon
elõtti burkolat cserére szorul, térkövezés javasolt a
vállalkozók bevonásával. A kikötõben lévõ táblák
rendszerezése szükséges. A táblák áthelyezése ja-
vasolt a sövény melletti hirdetõtáblák mellé.

� A Bácskai utcai üzletsor mögött létesítendõ vizes-
blokk helyével kapcsolatban a képviselõ-testület
úgy határoz, hogy azt az üzletsor mögötti elsõ öltö-
zõtõl keletre a sétány déli szegélyétõl cca. 1.5 m tá-
volságra, és a Margó Ede sétány szintjéhez igazo-
dóan telepítsék le.

� A Bácskai utcában lévõ vízisportszer-kölcsönzõ
helyét a kt. üzletsor mögött lévõ elsõ öltözõ vona-
lától nyugati irányban 20 méter hosszan határozza
meg (fénykép szerinti helyszín),

� A Nagyváradi közben lévõ vízisportszer-kölcsönzõ

helyét a Nagyváradi köz nyugati oldalától nyugati
irányban 20 méter hosszan határozza meg (fény-
kép szerinti helyszín).

� A Kecskeméti utcában lévõ vízisportszer-kölcsön-
zõ helyét a Kecskeméti köz nyugati oldalától nyu-
gati irányban (a lámpaoszlopoktól) 20 méter hosz-
szan határozza meg (fénykép szerinti helyszín).

� A Zöldfa utcában lévõ vízisportszer-kölcsönzõ he-
lyét a Zöldfa utcai ugráló vonalától nyugati irány-
ban 20 méter hosszan határozza meg (fénykép sze-
rinti helyszín).

� A Kilátó utcában lévõ vízisportszer-kölcsönzõ he-
lyét a Kilátó utcai csúszda vonalától nyugati irány-
ban 20 méter hosszan határozza meg (fénykép sze-
rinti helyszín).

� Egyetért a bizottság azon javaslatával, hogy az al-
jegyzõt, a beruházási és városüzemeltetési osztály-
vezetõt, és a közterület-felügyeletet bízzák meg a
fennmaradó vízisportszer-kölcsönzõi helyek kijelö-
lésére. 

� A Bácskai utcában lévõ nyílt árok lefedése javasolt
a Kiss Ernõ utcáig, melyen gyalogosforgalom céljá-
ra alkalmas sétány alakulhatna ki. A Bácskai utcai
csapadékvíz elvezetõ árok Balatonba történõ kive-
zetése felülvizsgálandó.

� kéri a hivatalt, hogy a Kecskeméti köz sétány felõ-
li részén lévõ, kidõlõ villanyoszlop ügyében az
E.ON-nal vegye fel a kapcsolatot.

� Amennyiben a kt. tudomásul veszi a terület jelen-
legi kialakítását, úgy a bizottság által javasolt két-
három pad, illetve növényzet elhelyezése indokolt. 
A Zamárdi Baráti Kör javasolja az árkon átjárást 
biztosító híd elhelyezését. Amennyiben az Önkor-
mányzat hozzájárulását adja, úgy a híd készítésével
és elhelyezésével kapcsolatos teendõket a Baráti 
Kör intézi térítésmentesen. A SEFAG Zrt. által 
felajánlott fahíd a szalagkorláttól északi irányba, a
szalagkorlát közelében kerüljön elhelyezésre. A 
kt.felhívja a figyelmet, hogy az utcavégen lévõ két-
stég telepítését biztosítani kell, és ezt valamennyi 
telepítendõ eszköz, ültetendõ növény és burkolat 
kialakításánál figyelembe kell venni.

� A kt. a Mikes Kelemen utca végén csónak leenge-
désre alkalmas építményt nem alakít ki, mert attól
cca. 200 méterre nyugatra a Táncsics utcában lévõ
strandon van erre alkalmas csónak leengedõ kiala-
kítva.

� A kt. az alábbi utcákat kívánja murvás borítással
ellátni:

- Lenkei utca,
- Ponty utca,
- Keszeg utca,
- Keszeg utcai parkoló,
- Laki Bennó utca,
- volt I-VI köz (6 db).

� A Damjanich utca, és a Munkácsy utca elsõ szaka-
szának burkolata erõsen kátyús, javítása szükséges.
A következõ évi útfelújítási sorrend megállapítása-
kor a fentieket figyelembe veszi.

� Azokon a területeken, amelyek idegenforgalmi
szempontból kiemeltnek számítanak, indokolt az
utcanév táblák felülvizsgálata mindkét irányból, és
szükség szerinti pótlása. 

� A Kiss Ernõ utcai zárt szeméttároló áthelyezése
(Mauro pizzéria) indokolt nyugati irányban a tra-
fóház mögötti területre.

Matyikó Zsuzsa
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Április 5-én nagy sikerrel mutatkoztak be a
zamárdiak Villányban. Mindazok, akik jelen
voltak, elismerõsen nyilatkoztak a zamárdiak
kulturális mûsoráról. 
A zamárdi fellépõk minden generációt képvi-
seltek, és igazán kitettek magukért. 
Villányban Zamárdi várost képviselték:
Iskolai tánccsoport, nyugdíjas klub, nõi kar,
színjátszó kör. 

Gratulálunk nekik, és büszkék vagyunk rájuk!

Csákovics Gyula polgármester

Felhívás
Zamárdi Város Önkormányzata a nyári sze-

zonban úszómestert alkalmaz vízimentõ

képesítéssel, vagy hivatásos kishajóvezetõi

képesítéssel.

Munkaidõ: naponta 1000-1800 óráig.

További feltételekrõl tájékoztatást nyújt:

Dr. Nánási Ákos +36-30-934-4085.

MÁJUS

alkalmi programok:

7-e: Szilvi-használtruha vásár (kisterem)

11-e, 16:30: Színházi járat Veszprémbe
� Goldoni: A kávéház (vígjáték)

15-e, 19:00: Megemlékezés a magyarországi zsidóság ho-
locaustjáról az elsõ halálvonat elindulásának 70. évfordu-
lóján.
Mûsort ad: Balázs Izolda és Szilas Miklós. 
Helyszín: Közösségi Ház és a 2. világháború polgári áldo-
zatainak emlékköve.

17-e: Városi fõzõverseny és szezonnyitó

Programjában: 
Meseerdõ Bábszínház, repülõmodellezési bemutató,
Patkó Bandi Hétpróbás Betyárverseny,

Gyerkõc program (népi ügyességi játékok),
a Berenhidai Huszár Péter Barantacsapat bemutatója,
Szabó Leslie, Poór Péter és Orsi, tinédzser rockegyütte-
sek. 
(A részletes program a honlapon, képújságban, plakáto-
kon, szórólapokon jelenik meg!)

19-e, de.: vásár

23-a, 18:00: Lakossági Fórum

27-e, du.: vásár

június 4-e, 18:00: Megemlékezés a Magyar Fájdalom-szo-
bornál a trianoni békediktátum évfordulóján.

rendszeres programok:

Kóruspróba: keddenként 18:00
Rajzszakkör: szombatonként 9:00.
NABE-rendezvény: minden hónap elsõ hétfõjén
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ÓVODA HÍREI

Egészségõr Egyesület: minden hónap 2. hétfõjén
Berkenye Alkotóközösség: minden hónap 2. csütörtökén
(A többi kör, klub befejezte elsõ félévi mûködését.)
Híreink:

Az ötnapos, csíksomlyói búcsúval összekötött er-
délyi kirándulásra jelentkezést még elfogadunk, várunk.
Az utazásra június 6-tól 10-ig kerül sor. Csak két munka-
nap van benne.

Õsszel szeretnénk Németh Imre grafikus- és fes-
tõmûvészünk emlékére egy nagyszabású, munkásságát fel-
ölelõ kiállítást szervezni. Ezért kéréssel fordulok zamárdi

közönségéhez: ha valakinek van otthon vagy munkahelyén
Imrétõl grafikája, festménye, jelezze nekünk, mert szeret-
nénk kölcsön kérni az emlékkiállításra. 

A tájház idei, nyári kiállításának témája az elsõ
világháború, hiszen idén 100 éve, hogy kitört a magyarság
számára oly gyászos végû világégés. Rengeteg zamárdi vér
is kifolyt akkor a hazáért! Ha valaki elsõ világháborús re-
likviákkal rendelkezik (újság, fotó, tárgy, levél, kép, stb.)
szeretettel kérjük, jól lezárható üveges tárlóinkba adja
kölcsön két hónapra! Illetve ha van olyan ismerõse, aki
ilyen tematikájú muzeális emlékeket gyûjt, kérjük, segít-
sen azzal, hogy összeköt vele!

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Fõzõverseny

A korábbi évekhez hasonlóan idén is számítunk a fõzni vá-
gyó csapatok részvételére a 2014. május 17-én megrendezés-
re kerülõ Városnap-fõzõverseny rendezvényen.

Ezúton szeretném jelezni, hogy az idei fõzõversenyre a csa-
patok jelentkezését 2014. május 12-ig várjuk irodánk elér-
hetõségeinek bármelyikén.
Helyet, sátrat, tûzifát, asztalt, padot tudunk biztosítani
(korlátozott számban). Az alapanyagokról, egyéb kellékek-
rõl mindenkinek magának kell gondoskodnia. 

Információs füzet
Május közepére az irodában elérhetõ lesz az új informáci-
ós füzet, amelyben a helyi vállalkozók, szabadidõs lehetõsé-
gek, közérdekû információk szerepelnek.

Autómatricák
Május végétõl az irodában hozzá lehet jutni autóra ragaszt-
ható, zamárdi logós matricához.

Balaton Sound, VOLT, Sziget, Strand fesztivál jegyértéke-
sítés
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra jegyeket, bérlete-
ket vásárolni.

Fizetni: készpénzzel (HUF), bankkártyával, SZÉP kártyá-
val, utalványokkal is tudnak.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több

színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, név-
jegytartó, baseball sapka, strandtáska 

Új ajándéktárgyak érkeztek: bögrék, esernyõ, toll+kulcs-
tartó készlet.

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

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

Kálmánczy Zsófia: Költögetõ

Hahó, tavasz! Hallasz engem?
Annyi mindent kéne tennem!

Kinn a kertben ágyást ásni,
kis kerítést renoválni.

Csicsókát kéne ültetni,
árpát, búzát földbe vetni.

Hogy fogjak a sok dolgomhoz,
hogyha te még mindig hortyogsz?

Itt az idõ kikeletre,
vágyunk már a nagy melegre.  (�)

A szeszélyes áprilisi hónapban különféle tavaszi progra-
mokkal színesítettük az óvodások mindennapjait.

A nyulas csoport idén sem hagyta ki
a �pizsamapartit�, mikor is mindenki
a hálóruhájában, kócosan, papucs-
ban, kispárnával és plüss állatkával
jöhetett óvodába. Délelõtt sötétben
zseblámpáztunk, párnacsatáztunk,
ágyban ettünk a bolondok napját ün-
nepelve.
Az éledõ természetet vizsgálgatva sé-
táink során megnéztük a virágosker-
teket, veteményesekben folyó mun-
kálatokat. Az óvodában kicsiben mi
is kipróbáltuk: kis cserépbe babot ül-

tettünk, vártuk, mikor bújik ki a föld alól.
Megfigyeltük jártunkban-keltünkben a közlekedési táblá-
kat, a jármûveket, gyakoroltuk a gyalogos közlekedés sza-
bályait. Kipróbáltuk a vonatozást is, Balatonboglárra utaz-
tunk a Gömb-kilátóhoz. Egy másik napon gyalogtúra kere-
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tén belül ellátogattunk a Vaskereszthez, Kilátóhoz, Sza-
márkõhöz. Mindkét alkalommal hátizsákban vittünk ele-
mózsiát, vizet; a természetben ebédeltünk, uzsonnáztunk, a
délutáni alvást is kihagytuk. Este már senkit nem kellett
ringatni.

Húsvét ünnepét izgatottan várta minden kisgyermek. Kis-
kosarakat barkácsoltunk, tojást díszítettünk festéssel, ra-
gasztással, fonallal, színezéssel; kifújt tojást �hímeztünk�
festés után zsírkrétaolvasztással, csillámzselével.
Nyuszifészket is csináltunk fûbõl, s nagyon vártuk, mikor
rejt bele valamit a húsvéti nyúl. Ebéd elõtt a nagy szél elle-
nére lelkesen kereste mindhárom csoport a meglepetése-
ket. A kiskosarak mellett olyan ajándékokat is találtunk,
melyekkel közösen az óvodában játszhatunk. 
Megmutattuk fogainkat a doktor bácsinak, aki nagyon
megdicsérte a bátor gyermekeket.
Az ügyes nagycsoportosaink közül 15-en versenyjátékok-
ban mérhették össze ügyességüket a környékbeli óvodák
csapataival, mivel a balatonföldvári Mesevár óvoda idén
már 10. alkalommal hívta meg óvodánkat egy játékos sport-
délelõttre. Kellemesen elfáradva és büszkén mesélték a
többieknek, milyen mókás feladatokat kaptak.
Hozzánk a tanító néni látogatott el, megismerkedett az is-
kolába készülõ nagycsoportosokkal. Meghívta õket egy
�kiselsõs� napra, szüleiket pedig szülõi értekezletre. Izga-
tottan várják mindannyian, hogy a csodákkal és tudomány-
nyal teli iskolai világba végre bepillanthassanak.

Anyukám a legjobb ember,
szíve tele szeretettel.
Felsegít, ha nagyot esek,

s letörli a könnyeimet.
Ha víg vagyok, nevet velem,
és ha kell, õ fogja kezem.

Tali Gitta: Anyukám!

BÚCSÚZUNK

�Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten,�

(Ady Endre: Az Úr érkezése)

Friesz Lajosné, szül.: Takács Rózsa 32 éven át volt óvo-
dánk dajka nénije. Gyermekeink Rózsika néninek, drága
Rózsika néninek szólították. 
Te voltál a biztonság az édesanya után, sokak számára
még a nagymama is. Ölbe vetted, simogattad, puszit ad-
tál az apróságoknak; ha szükség volt rá, fegyelmezted,
megszidtad õket � de azt is csupa szeretettel. Odaadóan
gondoztad a csöppségeket, láttad el munkádat, a szülõk-
kel is jó volt a kapcsolatod mindig. Sokat viccelõdtél, jó-
kedvre derítetted a gyermekeket, felnõtteket egyaránt.
Nagyokat tudtál derülni az óvodások �szólásain� is. Ne-
vetésed még most is a fülünkben cseng, mikor könnyes
szemmel mondtad: �Istenem, ezért érdemes élni!�
A sok évtizedes, becsületes munkád után már nagyon
vártad a megérdemelt nyugdíjas életet. Bíztál abban,
hogy több idõt tudsz eltölteni a családoddal, unokáiddal.
Lesz idõd finomakat fõzni, sütni, vigyázni rájuk, segíteni,
szeretni õket.
A sors közbeszólt, fáradt szíved nyugodni tért.
Családodnak, gyermekeidnek, unokáidnak szép öröksé-
get hagytál: egy önfeláldozó, becsületes, tiszta élet fénye-
sen ragyogó példáját.
Rózsika! Mindig szeretettel fogunk emlékezni Rád, szí-
vünkben örökké élsz!
Nyugodj békében!

�Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon,
Azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit Tõlünk soha senki el nem vehet.�

Zamárdi Óvoda felnõtt közössége
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ISKOLAI HÍREK

Március 28-án pénteken délután zajlott a Bendegúz me-

gyei nyelvészverseny. WALTER DOMINIKA ( 6.o.)

megyei LEGJOBB lett, nem talált legyõzõre. GÁL

PÉTER (7. o.) a második, Horváth Mirjam (6 o.)

a 4., Horváth Balázs az 5., Szekeres Viktória a

6..helyet szerezte meg. Iskolánkat a szegedi orszá-

gos versenyen Dominika képviseli.

Április 5-én a Simonyi helyesírási verseny megyei döntõjét

Kaposváron rendezték. 

Itt Gál Péter a negyedik, Varga Kata az 5. helyezést

érte el.

Ezen a napon néptáncos tanulóink is felléptek, és

nagy sikert arattak azon a kulturális bemutatón,

melyen Zamárdi képviselõi szerepeltek Villányban,

testvértelepülésünkön. 

9-én zajlott az alapmûveleti matematikaverseny Siófo-

kon. A környék általános iskolái között nagyon szé-

pen szerepeltek diákjaink. PAPP ZSOMBOR nevét

jól ismerik matekos körökben, itt ezúttal sem talált

legyõzõre. KABÁLY TAMÁS a második, Csikós Pé-

ter és Retki Botond a 4. helyen végzett.

11-én 26 ünneplõbe öltözött diákunk izgult a könyvtárban

megrendezett városi szavalóversenyen. A zsûri el-

nöke Csákovics Gyula polgármester úr volt, aki

könyvutalvánnyal jutalmazta meg a legjobbakat. 

12-én Székesfehérváron indult a Mozaik tanulmányi ver-

seny országos döntõjébe jutott 3 tanulónk. Német

nyelvbõl HORVÁTH Balázs a 7-8. o. versenyében a

7. helyen végzett, Horváth Luca németbõl, Retki

Botond számítástechnikából a legjobb 20 között

végzett.

15-én a 7. osztályosok pályaválasztási kiránduláson jár-

tak a Hungexpón, délután a Terror Házát tekintet-

ték meg.

16-22  a tavaszi szünet kissé rövid volt..

23-28  szülõi értekezletek zajlottak iskolánkban. 

25-én a 8. osztályosok a kémiaórán a siófoki Perczel Mór

Gimnáziumban kísérleteztek

28-30 között zajlik a leendõ 1. osztályosok beiratkozása

*

A Kenguru Matematikaversenyben diákjaink megyei szin-

ten az alábbi eredményeket érték el:

Horváth Balázs 2.

Papp Zsombor  3.

Kabály Tamás 6.

H.J.

A városi szavalóverseny eredménye:

1-2. o.: 1. Ambrus Emese
2. Iberpaker Anna
3. Újvári Patrícia

3-4. o.: 1. Erdei Csenge
2. Nagy Nadin
3. Ficsor Nóra

5-6. o.: 1. Horváth Mirjam
2. Csehi Gréta
3. Walter Dominika

Különdíj: Szolga Lili
7-8. o.: 1. Gruber Dóra

2. Szekeres Viktória
3. Gál Péter
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NABE HÍREK

A Zamárdi Fekete István

Általános Iskoláért Alapítvány

2013. évi eredménye

Adatok ezer Ft-ban

Összes tevékenység bevétele:

Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás:

- Támogatás magánszemélytõl: 4

- 1 % felajánlásából: 139 

- Kamatjóváírásból: 8

- Vállalkozási tevékenység bevétele: 0
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Összes bevétel: 151

Alapítványi tevékenység költségei, ráfordításai:

- Bank-, posta-, egyéb költségek 16

- Értékcsökkenési leírás: 11

�����������������������

Összes költség: 27

Alapítvány 2013. évi eredménye: 124

Zamárdi, 2014. április 18.

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik személyi

jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták

alapítványunkat.

Alapítvány Kuratóriuma

Adószám: 18775882-1-14

Március 22-e a víz világnapja
A földi élet egyik alapja a víz � testünk nagy része is
abból áll �, így egyáltalán nem mindegy, hogyan gaz-
dálkodunk vele. Az igaz, hogy látszólag sok víz van, de
a világ népességének több mint 20%-a küzd ivóvíz-el-
látási gondokkal.
Az ENSZ 1993-ban kijelölt egy napot, március 22.-ét,
hogy a víz jelentõségének és a vizek védelmének fon-
tosságára felhívja a figyelmet. Ezt a napot a víz világ-
napjaként ünnepeljük világszerte, figyelemfelkeltõ
rendezvényekkel a vízrõl és a vízzel kapcsolatos prob-
lémákról.Balaton Közép- Európa legnagyobb tava,
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Ötletbörze Veszprémben

Szauer Rózsa elnök asszony szervezésében március 29-én
az északi és déli parton egy-egy kisbusz gyûjtötte össze a
NABE csoportok 3-4 fõs csapatát, hogy Veszprémben talál-
kozva meglátogassuk a nemrég elkészült �Zöld Lak� kör-
nyezetvédelmi központot.
A város szélén elõször a Zöldboltot látogattuk meg. Sokfé-
le környezetkímélõ mosó-, mosogatószerbõl, szappanok-
ból, illóolajokból, házi tésztákból, lekvárokból, mézbõl vá-

logathattunk. Alaposan felpakolva jöttünk ki az üzletbõl.

Innét a História parkba mentünk busszal, majd gyalogosan

végigsétáltunk a szépen felújított parkon. Útközben lát-

tunk egy ötletes könyvkölcsönzõt. Terméskõ volt a fala,

üvegbõl az ajtaja, a belsejében könyvek. Innét bárki vehet

ki, és elolvasva visszateszi.

Tovább haladva a Séd-patak partján, szépen felújított �ma-

lom� házakat láttunk.

Lépcsõsoron mentünk fel a Tamás-hegyre, ahol a herendi

porcelánból készült Krisztus-szoborban gyönyörködtünk.

mely Európa lakóinak közkedvelt családi üdülõhelye.
Ezt elsõsorban sekély gyorsan melegedõ vizének kö-

szönheti, mely azonban veszélyt is jelent kedves ta-
vunknak.A Nõk a Balatonért Egyesület létrejöttének
egyik célja a gyerekek tó szeretetére való nevelése, a
felnõtteknek Balatonunk megvédésére való figyelem
felhívása. Jelen programunkkal ezt a célt szolgáljuk,
magunk és kedves tavunk, a Balaton érdekében.
Ezért felkértük az iskolát és az óvodát, hogy vegyenek
részt rajzpályázatunkon, melynek címe:
�Az én Balatonom�
Így rajzaikkal színesítették és emlékezetessé tették
rendezvényünket.
Részt vettek:
Fekete István Általános Iskola
Zamárdi Napköziotthonos Óvoda
Balatonendrédi Általános Iskola
Siófoki Széchenyi Általános Iskola
Siófoki Vak Bottyán Általános Iskola
Összesen 142 db rajz érkezett, melybõl a díjazottakat kivá-
lasztottuk. 
A Balatont megkoszorúztuk, és vízre bocsátottuk az óvodá-
sok által készített színes kishajókat. A koszorút ezúton is
köszönjük a Herczeg Virágüzletnek.
A díjazottak jutalmát Csákovics Gyula polgármester adta
át.

Az idõjárás sajnos nem volt kegyes hozzánk ezen a napon,
de így is szép számmal vettek rész rendezvényünkön.
Köszönet minden szervezésben résztvevõnek, a megjelen-
teknek és a rendezvényt támogató gyermekeknek, felnõt-
teknek.

Kajdi Tiborné
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A Pilisben jártunk...

Április 13-án, vasárnap, nem túl meleg, amolyan szép, tava-
szi idõben jól szervezett, sikeres NABE kiránduláson vet-
tünk részt kb.negyvenen, fiatalok, idõsebbek, zömével lá-
nyok, asszonyok. Sofõrünkön kívül még öt férfi útitárs is
volt körünkben, és velünk jöttek még a siófoki NABE tagok
közül is öten.
Az úti cél Pilisszántó, Pilisszentlélek, majd Dobogókõ.
A már ismert SIÓBUSZ vitt minket Balogh János vezeté-
sével, aki a tõle megszokott biztonsággal szállította a csapa-
tot az említett helyszínekre, végül este hét órakor haza,
Zamárdiba.Budapesten vettük fel idegenvezetõnket,
Kratofil Zitát, akitõl mindenre kiterjedõ ismertetést hall-
hattunk mind fõvárosunkról, mind az utunkon érintett tele-
pülések történelmérõl, látnivalóiról. 

Az elsõ állomás Pilisszántó volt. A falu kb. háromezer lako-
sú, takaros, szép, rendezett település, melyet a térség szak-
rális központjának tekintenek. A községben a 13.századtól
pálos kolostor mûködött; romjai még feltárásra várnak.
Feltételezések szerint itt van eltemetve boldog Özséb, aki-
nek sírkõdarabja került elõ az utóbbi idõkben végzett ása-
tásokkor. Az elõkerült kõ, amely egy nagy és két kisebb ke-
resztet ábrázol, a helyi katolikus templom közepén, a pado-
zat alatti üregben van elhelyezve, vastag üveglappal fedve,
kivilágítva, jól láthatóan. A kõnek állítólag különös energi-
ája van, és ez az energia csatlakozik a Pilist átjáró energiá-
hoz. Ez az energia feltölti az ott lévõket a Föld vagy a koz-
mosz energiáival. Kedvelt kirándulóhely, nagyon sok ke-
rékpáros, hátizsákos turista volt ott vasárnap is, fiatalok,
idõsebbek, családok gyermekekkel.
A falu határában található Boldogasszony- kápolnához ki-

csit meredek, 1 km hosszú köves út vezet, az út mellett hét
darab faragott faszobor látható. Így érünk fel a Pilis ke-
resztjéhez, majd a kápolnához. Szomszédságában, a felha-
gyott kõbányában pedig egy sziklaszínház lett kialakítva.
Utunk következõ állomása Pilisszentlélek volt, ahol is a
csapat megrohamozta az egyetlen nyitva tartó, szomjas és
fáradt vándoroknak enyhet nyújtó létesítményt, amelynek
központi helyén kellemes meleget árasztott a hatalmas,
téglából rakott kályha, a pult mögött pedig kerek képû, ba-
rátságos mosolyú ember töltötte a lélekmelegítõt és csapol-
ta a sört. Nem kis feltûnést keltettünk az ott ülõ közönség
elõtt, amikor betódultunk ennyien. Két hétig biztosan téma
lesz a kocsmáros és vendégei között ez a látogatás! Ez a
kis falu Esztergomhoz tartozik, mint a város külsõ kerüle-
te. Nevezetessége a pálosok egykori kolostorának romjai,
az erdõben fakadó tiszta vízü forrás és egy mai, modern jur-
ta, amelyben kiállítás volt látható. 
Innen mentünk tovább Dobogókõre, ahol a kb. 700 méte-
res magasságban lévõ kilátóból gyönyörû a panoráma a Pi-
lis hegyeire, a Duna kanyargó vizére.
Kiadós, jó séta után indultunk haza, megelõzve a nagy for-
galmat, ami hétvégeken jellemzõ az üdülõhelyek környéké-
re. 
Mindnyájunk nevében mondhatom, nagyon jó hangulatú,
látnivalókban, ismeretekben gazdag kiránduláson vettünk
részt, idegenvezetõnk felkészültsége maximális volt. Élve-
zet volt hallgatni, sok újat tudtunk meg tõle!
Általános véleményként hangzott el: hazánkban is van bõ-
ven látnivaló, ilyen jól szervezett kirándulásra máskor is el-
megyünk!

Kiss Jenõné

A hegyrõl lejõve buszra szálltunk és a Zöld Lakhoz men-
tünk. Itt Mátyás Mónika, a központ  vezetõje fogadott ben-
nünket.
A nappaliban ismertette a �Kör� alapítvány munkáját, a
ház szerepét. A Zöld Lakot környezet- és pénztárcabarát
ötletek tárházának nevezte. Ezután egy ötlettúrára invitál-
ta a társaságot a házban.
Megnéztük a praktikusan, természetes anyagokból beren-
dezett dolgozó- és hálószobát. Majd a fürdõszoba követke-
zett, ahol a tusoló alja kavicsokból van, a WC-t összgyûjtött
csapadékvízzel öblítik. A mosdókagylót szappant taszító
anyaggal vonták be (magyar termék), a WC-papírt vesszõ-
bõl font tartóban tárolják.
A tetõn elhelyezett napelemek szolgáltatják a ház villamos
energiáját. A világítást energiatakarékos égõk biztosítják.
Végül a konyha következett. Itt raklapokból készültek a
polcok, a rakodópult, a tárolószekrények, az asztal. A mo-
sogató súrolható, cementszerû, szürke anyagból készült. A

konyhai �zöld� hulladékot összegyûjtik és komposztálják.
A papírt is újrahasznosítják. Végül Mónika pogácsával,
szendviccsel, citromfû teával, üdítõvel, kávéval kínált ben-
nünket. Búcsúzóul házi készítésû szappant, propektusokat
kaptunk.
Szívesen ajánljuk a környezetbarát érdeklõdõknek a �Zöld
Lak� megtekintését ötletgyûjtésre. 
Cím: Mátyás Mónika 8200 Veszprém, Diófa u. 3.
Telefon: 30-466-0883, e-mail: kozpont@koralapitvany.hu,
web: www.zoldlak.hu

A gazdag program után a buszhoz sétáltunk. A beszállás
után indultunk volna haza, de a jármû nem akarta. Egy óra
alatt tudták üzemképessé tenni.
Ezt a kis malõrt leszámítva hasznos és kellemes kirándulá-
son vettünk részt.

Kalmár Imréné
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Április 14-én tartottuk egyesületünk közgyûlését.
Takácsné Horváth Szilvia elnök asszony számolt be az
elmúlt év történéseirõl. / Számadás 2013 címmel már
olvasható volt a Hírmondó januári számában / A gaz-
dag program pénzügyi hátterét Perge Lászlóné  beszá-
molójából ismerhettük meg. Az éves mérlegbõl kide-
rült , hogy  jól sáfárkodtunk a bevétellel.

Köszönet tagjaink önzetlen segítségének � a repre-
zentációt saját erõbõl fedeztük - , sok hasznos dolog-
ra jutott az egyesületi kasszából. Többek között hoz-
zájárultunk a kirándulások költségeihez, támogattunk
rászorulókat, megajándékoztuk tagjainkat, versenye-
ken résztvevõ gyerekeket. A mérleget a tagság egy-
hangúlag elfogadta. Köszönjük Krisztinek a gondos,
pontos könyvelést, pénzügyeink gazdaságos kezelését.

A beszámolók után az elmúlt hetek programja-
it beszéltük meg. Kis csoportos igali kirándulásainkat
osztatlan sikernek értékelték a résztvevõk. Várják a
folytatást. 
�Farsang farka � rendezvényünkre a játékosok nem
csak a nyeremények miatt emlékeztek szívesen. Jó
volt együtt szórakozni! Egyetértettünk a hangosításra
és az idõpont jobb megválasztására tett javaslatokkal. 

Azután a szûrésekrõl hangzottak el informáci-
ók. Egy délelõtt 64 fõ több mint száz vizsgálatát bo-
nyolították le a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Nagy-
szerû szervezés volt!
A mammográfiai eredményeket egyesületünk közre-
mûködésével kapják meg a résztvevõk.
Mivel a csontsûrûség-vizsgálat leleteinek sokan nem
örültek, élénk eszmecsere bontakozott ki az egészség-
megõrzés bevált módjairól. Szó volt ott mákolajról,
szezámmagos, céklás finomságokról, immunerõsítõ,

rákmegelõzõ hatású zöldségekrõl, gyümölcsökrõl- re-
ceptjeink majd honlapunkon is olvashatók lesznek- ,és
nem utolsó sorban a mozgás egészségünkre gyakorolt
jótékony hatásáról. Megegyeztünk a csoportos rend-
szeres gyaloglásban sétálóbottal vagy anélkül ./ május
közepétõl vasárnaponként szervezzük, az érdeklõdõ-
ket majd értesítjük /

Május 10-i kirándulásunk részletes programját is meg-
tudtuk. Indulás fél 8-kor az önkormányzat parkolójá-
ból. Útirány: Somogyvár � Szent László emlékhely,
Somogyvámos � Krisnavölgy � Buzsák � népmûvésze-
ti múzeum, Csiszta � termálfürdõ.

Rendezvényeink segítõi és résztvevõi � közös
döntés eredményeképpen � egyenpólót választottak.
Reméljük, legközelebbi rendezvényünkön már visel-
hetjük.
Emlékeztetõül még egyszer májusi rendezvényeink:

- Betegség utáni új élet / kiscsoportos beszélge-
tés érintett tagjainknak, idõpontról értesítünk
/

- Május 1. � Fuss Zamárdiért, fuss az egészsé-
gedért!��
Sportnap 10 órától a Balaton � parton

- Május 10. Kirándulás
- Május 17. fõzõnap
- Vasárnap délutáni gyaloglások / az idõpontról

és a helyszínrõl értesítünk. /

Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk az érdek-
lõdõket.

Zamárdi Egészségõr egyesület

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Tájékoztatjuk a lakosságot,

hogy az I. számú háziorvosi

körzet rendelési ideje:

hétfõn,
szerdán,

csütörtökön
és pénteken

12.00 óráig tart.

Zamárdi PMH

érték:eFt

2014. április 14.-i közgyûlés által elfogadott 2013. évi mérleg fõbb adatai:
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KARITÁSZ HÍREK

LOGOVAL!

�Engedjük,hogy az Isten rajtunk
keresztül szeresse az embereket.� Spányi Antal

A március 23-30-ig tartó nagyböjti élelmiszergyûjtés során
115,5 kiló tartós élelmiszer jött össze. Tájékoztatásul
felsoroljuk, mibõl mennyi került összesen a rászorulók asz-
talára:

befõtt, lekvár,savanyúság: 19 kiló
cukor: 14 kiló
dió, mogyoró /tisztított/ : 1 kiló
édesség: 3,5 kiló
gyümölcslé: 2 liter
húskonzerv: 2 kiló
kávé: 0,5 kiló
lencse: 0,5 kiló
liszt: 23 kiló
margarin, zsír: 3,5 kiló
olaj: 11 liter
pirospaprika: 0,5 kiló
rizs: 2 kiló
só: 6 kiló
száraztészta: 16 kiló
tea: 1 kiló
tej: 10 liter

Nagyon köszönjük az adományozóknak, hogy segítették az
anyagi gondokkal küszködõk húsvétvárását megszépíteni.
Április 5-én, szombaton csoportunkból hárman vettünk
részt a Somogy megyei Karitász által rendezett lelki napon.
A megyénkben mûködõ 32 csoportból 25 képviseltette ma-
gát. A bemutatkozásokból megismerhettük egymás mun-
káját és - szinte közösnek mondható - problémáit.
Érdekes és tanulságos elõadást hallottunk Vecsei Miklós-
tól, a Máltai Szeretetszolgálat alelnökétõl; saját tapasztala-
tából vett példákon keresztül érzékeltette a szegénység és a
nyomor közti különbséget. Igen fontosnak tartja, hogy le-
gyen mindenkinek egy embere, akin segít, akinek reményt
tud adni a továbblépéshez.

A találkozót - ebéd után - a résztvevõk keresztútja zárta.
A lelki feltöltõdésen kívül Béres - csepp ajándékot is kap-
tunk, mely tizenkét idõs és beteg zamárdi lakoshoz került,
kiegészülve a mi csoportunk C -vitamin-hozzájárulásával.
Az adományátvétel és -osztás /elsõsorban ruha, cipõ/ lehe-
tõségét minden hónap elsõ hétfõjén 14-16 óráig biztosítjuk
a Fõ utca - Honvéd utca sarkán álló épületben található
Karitász termünkben.

Érdeklõdni a 348-524-es telefonszámon is lehet.
Számlaszámunk: 50800221 - 10007606

A Karitász csoport tagjai
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Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2014. április 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

MISEREND ZAMÁRDI

Hétköznap:

Csütörtök � 18:00

Szombat  �  18:00

Vasárnap: 
8:30 és kápolna: 11:30

BALATONENDRÉD
Vasárnap 10.00

Evangélikus istentisztelet
minden hónap

elsõ vasárnapján 16.00 órakor.

Helye:

Zamárdi, Aradi utca-IV. köz
sarkán lévõ imaház.

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,
könyv, újság bekötését

valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

A Fürjes Kertészet
megrendezi akciós  nyári

virágvásárát a 
Zamárdi  városi piacon, 
május 10-11- én
reggel 8 órától. 

Szeretettel várunk minden
Vásárlót és érdeklõdõt

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

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
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Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és
hétfõn tartott keresztény ünnep, amelyen
a kereszténység a Szentlélek kiáradását
ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú
kölcsönös szeretetének végpontja, áradá-
sa; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül
pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a
napon áradt ki Jézus tanítványaira, az
apostolokra, és ezzel a napot új tartalom-
mal töltötte meg a keresztények számára:

��És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyá-
jan egy akarattal együtt valának. És lõn
nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen
zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész há-
zat, a hol ülnek vala. És megjelentek elõttük
kettõs tüzes nyelvek és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mindnyájan Szent Lé-
lekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a
mint a Lélek adta nékik szólniok.�� �
Apostolok cselekedetei  2. fejezet, Károlyi-bib-
lia

A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a
zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei
a szélzúgás és tûz volt, Isten jelenlétének,
a kegyelem kiáradásának jelei. 

Árvíz Zamárdiban

Forrás: Wikipédia

Az Újszövetség elõjeleit a próféták mond-
ták ki az Ószövetségben, Krisztus születé-
se elõtt: �Új szövetséget kötök vele-
tek...akkor majd...új szívet adok nektek és
új lelket oltok belétek...Az én Lelkemet
oltom belétek...�(Ez. 36,25-27; 11,19; Jer.
31,31k). Keresztelõ János is jövendölt a
Szentlélekrõl: � [Jézus] majd Szentlélekkel
és tûzzel fog benneteket megkeresztelni�
(Máté 3,11) Jézus Keresztelõ Jánosnál ke-
resztelkedett meg, és rögtön utána galamb
formájában a Szentlélek leszállt Jézusra.
Ezért a katolikus ikonográfiában a
Szentlélek jele a galamb. A katolikus pün-
kösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium
beteljesedése: a Szentlélek eljövetele,
ajándékainak kiáradása, az új törvény és
az Egyház születésnapja. 1956-ig vigíliája,
1969-ig oktávája is volt, a húsvéti idõ a
pünkösdöt követõ szombattal ért véget.
1969-tõl pünkösd hétfõje már az évközi
idõhöz tartozik.
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IRODALOM-BIRODALOM

Zamárdi önkormányzata és a lassan 30 éve mûködõ  Buda-
pesti Színjáték Dráma-Stúdió 2014 nyarán szervez elsõ íz-
ben tábort, ahová a Zamárdiban és körzetében élõ 9-15
éves korú és a budapesti színházrajongó, a színészmester-
ség, rendezés iránt érdeklõdõ fiatalok együtt élvezhetik a
játék örömét !
Hagyományt szeretnénk teremteni,hogy évrõl évre talál-
kozhassunk, együtt õrizhessük és élvezhessük anyanyel-
vünk szépségeit!
Táborunk elsõ lépés ahhoz, hogy a továbbiakban nyári elõ-
adásokat hozhassunk létre fiatalokkal, fiataloknak ( is ),
hogy meghívhassunk más színházszeretõ együtteseket is !
A tábor célja, hogy a kultúra szeretetére, megismerésére,
megbecsülésére neveljen játékos formában. 

Személyiségfejlesztés, önismeret, kreativitás, kommuniká-
ció, problémamegoldó- képesség, mind -mind játékokba
bújtatva !
A tábort Földessy Margit színmûvésznõ vezeti, munkatár-
sai mint minden esetben, most is a tanítványai. Sok neves
mûvész került már ki Stúdiójából, hogy néhány nevet említ-
sünk, a teljesség igénye nélkül : Fenyõ Iván, Tompos Kátya,
Dobó Kata, Gallusz Nikolett, Lengyel Tamás,Németh Kris-
tóf, Horváth Lili, Baronits Gábor és a lista végtelen, nem
beszélve filmrendezõkrõl, tanárokról,valamint a médiában
dolgozókról.

Reméljük, hogy ez a tábor lesz az a kicsi mag, amibõl egy
szép bokros � színházvirág � nõ majd ZAMÁRDIBAN !!!

Információ, jelentkezés: 061 3912575
Zamárdiaknak, környékbelieknek: 06  30 5611152

Az önkormányzat 2013. évi egyszerûsített éves beszá-
molójának könyvvizsgálatáról, a 2013. évi zárszámadási
rendelettervezet vizsgálatáról (Szita és Társa
Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft jelentése
alapján)

A 2013. évi teljesített bevételek összege: 1.232.748 e Ft,
A teljesített kiadások összege: 947.460 e Ft.

A könyvvizsgáló szerint az éves beszámoló az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetése teljesítésérõl a 2013.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható
és valós képet ad.
A könyvvizsgáló felülvizsgálta az önkormányzat, a pol-
gármesteri hivatal, a GAMESZ, a Tourinform Iroda és
Közösségi Ház, valamint az óvoda beszámoló adatait tar-
talmazó éves beszámolókat.
E szervek minden szabályzatot elkészítettek s karbantartot-
tak. A leltározást megfelelõen végezték.

A zárszámadási rendelettervezet szerkezete, összetétele a
jogszabályi körülményeknek megfelel. 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete, gazdálkodása 2013-
ban stabilnak és eredményesnek, a pénzügyi helyzete jónak
minõsíthetõ.
A város üzemeltetése, az intézmények mûködése, a
kötelezõ, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok
ellátása biztosított volt, emellett fontos beruházások
fejezõdtek be.
Kedvezõ volt, hogy a magyar állam átvállalta a város
adósságát.
A kötelezettségek állománya az elõzõ évhez viszonyítva
39.102 e Ft-tal csökkent, a pénzeszközök év végi állománya
285.557 e Ft-tal nõtt.
Pozitívnak minõsíthetõ, hogy a finanszírozáshoz hitelt nem
kellett igénybe venni.
A 931.866 e Ft költségvetési kiadásokat az 1.237.036 e Ft-

os bevételek 305.170 e Ft-tal meghaladták, 359.901 e Ft
pénzmaradvány képzõdött, amely az elõzõ évben 127.858 e
Ft volt.
A bevételek pénzügyi teljesítése 98,3 %-os volt, a helyi
adóbevétel 432.477 e Ft, amely 123,1 %-os teljesítés (az
elõirányzott 351.200 e Ft-hoz képest).

A helyi adóbevételek alakulása:
- építményadó 236.945 e Ft
- telekadó 3.101 e Ft
- kommunális adó 1.361 e Ft
- kurtaxa 111.662 e Ft
- iparûzési adó 79.408 e Ft
Összesen 432.477 e Ft

Az intézményi mûködési bevételek a tervezett 66.085 e Ft
elõrányzat helyett 110.451 e Ft volt.
A kiadások teljesítése az elõirányzathoz képest 75,6 %-os
volt.

Mûködési elõirányzat felhasználása: 644.648 e Ft, felhal-
mozási kiadások felhasználása 287.218 e Ft, ebbõl
beruházások felhasználása 240.097 e Ft, felújítások 47.121
e Ft.
Az önkormányzatnál a 2013. évben az elõzõ évhez hason-
lóan jelentõs vagyonnövekedés volt tapasztalható.
A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 1.291 e Ft,
amely nem jelentõs.
A rövid lejáratú kötelezettségek állománya az elõzõ évi
52.451 Ft-ról 17.368 e Ft-ra csökkent.
Az eladósodottságot kifejezõ mutató az elõzõ évi 0,95 %-
ról 0,31 %-ra csökkent, amely azt jelenti, hogy az önkor-
mányzat eladósodottsága lényegében nulla.

A képviselõ-testület a könyvvizsgálói jelentés alapján a
zárszámadási rendeletet elfogadta.

Matyikó Zsuzsa

Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2014. június

A független könyvvizsgálói jelentés összefoglalása

Gyermek és ifjúsági színházmûvészeti központ Zamárdiban
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Közösségi Házi Hírek Beszámolók

Június

alkalmi programok, események:

2-a, 15:00: Látásvizsgálat (Zwicker Optika)

2-a, 18:00: Repülni jó! Két blogger vetítettképes elõadása
� Sülecz Aranka: Nõk a repülésben és dr. Varga Sándor:
Hidroplánok külföldön és egykor a Balatonon (ingyenes
elõadások!)

4-e, 9:00: Szilvi használtruha-vásár

4-e, 18:00: Megemlékezés a Magyar Fájdalom-szobornál a
trianoni békediktátum évfordulóján.

5-e, 9:00: vásár

5-10-ig: Erdélyi buszos kirándulás a csíksomlyói búcsúra

8-a: Pünkösdi vigasság a Jegenye téren:
16:00 � 20:00: Kenderkóc Népi Játszóház valamint
Gubányi Kata kézmûves foglalkozása.
17:00- : Magyar Zsolt tízszeres Toldi-gyõztes erõmûvész
bemutatója.
18:00- : Csuhajdáré� gólyalábas, óriásbábos elõadás
élõzenével, elõadja a Vaga Banda.
19:00- : Nagy Edmond mûsora.
20:00- : Krezinger Tibor és Rill Tamás tánczenél.
21:00 � 21:15: Tûzzsonglõr bemutató.
21:15- : Tánczene 2. rész

10-e, 14:00: vásár

14-e (szombat), 18:00- : Térzene a városháza elõtt � Tabi
Fúvószenekar

16-a, 9:00: vásár
20-a, 9:00: vásár

22-e (vasárnap), 18:00- : Térzene a városháza elõtt � Tabi
Fúvószenekar

24-e, 22:00-: Szent Iván-éji idõutazás a Madárdal
Együttessel valamint Balázs Izoldával és Szilas Miklóssal.

28-a (szombat), 18:00-: Térzene a városháza elõtt � Tabi
Fúvószenekar

29-e, 18:00: Emlékek a szívben, emlékek a komódban �
idõszaki kiállítás megnyitója a tájházban az elsõ
világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából.

rendszeres programok:

Kóruspróba: keddenként 18:00
Berkenye alkotóközösség: minden hónap 2. csütörtökén
(A többi kör, klub befejezte elsõ félévi mûködését.)

Híreink:

Közzétesszük az idei Ki mit tud? � gála szereplõinek
névsorát. Ezúton is köszönöm valamennyiüknek, hogy meg-
ajándékozták a közönséget elõadásukkal! (És egyúttal erõt
adtak a szervezõnek a folytatásra!) � Brucker Márta (vers),
Horváth Márton (marimba), Horváth Balázs (marimba, vers),
Szentkúti Kiss Örs (vers, verses mese), Ambrus Emese (vers),
Szolga Lili (népdal), Iberpaker Anna (vers), Balog Eszter (vers),
Erdei Csenge (citera, vers), György Tamara (vers), Gál László
(oboa), Schwarc Béla (kürt), Balogh Hanna (vers), Szabó Réka
(zongora), Horváth Luca (néptánc, oboa), Fenyvesi Gábor
(vers), Takács Flóra (fuvola), Simon Alice (hegedû), Nagy
Nadin (verses mese), néptáncosok: Nagy Norbert, Gál Péter Le-
vente, Palkovics Vanessza, Palkovics Szonja, Csehi Gréta, továb-
bá Retki Botond (vers), Horváth Mirjam (szaxofon), Schwarc Il-
dikó (szaxofon), Gál Kincsõ (hegedû), Nagy Mónika (zongora),
Nagy Iván (zongora), Gál Anna (népdal), Széles Ágota (citera,
népdal) valamint a Nyuszis és Almás óvodás csoport. Idén az
Édes Velence Cukrászda ajánlotta fel a szereplõknek az in-
gyen fagyit, nekik is hálás köszönetünk!

1944. május 15-én gördült ki az elsõ auschwitzi halál-
vonat. E napra tûztük ki a zsidó holokauszt 70. évfordulója al-
kalmából a zamárdi megemlékezést. Balázs Izolda és Szilas
Miklós kaposvári elõadómûvészek mûsora érzelmileg bizony
megérintette a felsõ tagozatos diákokat és a jelenlévõ felnõt-
teket, nagyszerû volt! Zamárdiból Kremsier Netti és Róth
Mór volt a népirtás két helyi áldozata. A második világháború
polgári áldozatainak emlékkövéhez (rajta szerepel a nevük) �
a zsidó hagyománynak megfelelõen � a diákok egy-egy követ
tettek le. Jelképesen vasúti köveket.

Ugyancsak e napon, délután a Balatonföldvárra járó
zamárdi zeneiskolások mutatták be hangszeres tudásukat egy
kis koncertet adva. Elsõ sorban a szülõk adták a közönséget, s
örömmel állapították meg, hogy a gyermekek milyen szépen
gyarapodnak hangszeres tudásukat illetõen! Köszönet érte a
földvári zenepedagógusoknak!

A tájház június 1-én kinyit. Megtörtént a vegyszeres
szúirtás, elkészült a WC épület új nádteteje és korábban az ut-
cafronti kerítés, meszelésre, sározásra is sor kerül a nyitásig.
A keszthelyi Hintómúzeum mesterei elvitték a tûzoltó járgá-
nyokat és a szekeret restaurálásra.

Õsszel szeretnénk Németh Imre grafikus- és festõ-
mûvészünk emlékére egy nagyszabású, munkásságát felölelõ
kiállítást szervezni. Ezért kéréssel fordulok Zamárdi közönsé-
géhez: ha valakinek van otthon vagy munkahelyén Imrétõl
grafikája, festménye, jelezze nekünk, mert szeretnénk kölcsön
kérni az emlékkiállításra. 

A tájház idei, nyári kiállításának témája az elsõ világ-
háború, hiszen idén 100 éve, hogy kitört a magyarság számára
oly gyászos végû világégés. Rengeteg zamárdi vér is kifolyt ak-
kor a hazáért! Ha valaki elsõ világháborús relikviákkal rendel-
kezik (újság, fotó, tárgy, levél, kép, stb.) szeretettel kérjük, jól
lezárható üveges tárlóinkba adja kölcsön két hónapra! Illetve
ha van olyan ismerõse, aki ilyen tematikájú muzeális emléke-
ket gyûjt, kérjük, segítsen azzal, hogy összeköt vele!

Ez év elején már jeleztük, hogy a világháború cente-
náriuma alkalmából autóbuszos kirándulást szervezünk az
olasz front emlékhelyeire (Isonzo és Piave folyók környéké-
re), de útba ejtve Triesztet, Udinét is. Az idegenvezetõ beha-
tárolt idõpontjai miatt a szeptember 7-i hétvégén kerül sor a
kirándulásra. További jelentkezéseket szívesen fogadunk!

Gál Péter népmûvelõ
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NABE hírek

Egészségõr Egyesület 

A Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja 2014. május 5-én tartotta
utolsó tavaszi gyûlését.

A gyûlésen a csoport tagjai megbeszélték, hogy ebben az évben, június 23-26 kö-
zött Beleg község kisiskolásait látjuk vendégül. A gyerekeknek elsõsorban
Zamárdi nevezetességeit szeretnénk bemutatni, és természetesen a Balatonnal
szeretnénk õket megismertetni.  A kisiskolások 3 balatoni napjához ismét szeret-
nénk kérni az Önök segítségét is. Idén is szívesen fogadunk az étkeztetésre (fa-
gyi, lángos, stb�), vagy a gyerekek szórakoztatására, programokra (vizibicikli,
ugrálóvár, stb�) vonatkozó felajánlást is. Az ötleteket, felajánlásokat Kajdi
Tiborné Icánál vagy Tóth Józsefné Ildinél lehet jelezni. A somogyfajszi gyere-
kekrõl sem feledkeztünk meg. Nekik ebben az évben egy kültéri pingpongasztalt
szeretnénk vásárolni, melyre nagy szükség lenne az iskolában. Az asztal megvá-
sárlásához is szívesen fogadunk támogatást, illetve ötletet, segítséget.

Elõre is köszönjük szépen mindenkinek a segítséget!

Május hónapban az endrédi körforgalmat Tóth Józsefné és Kajdi Tiborné tisztí-
totta ki. 

A Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportjának tagjai a városnap tisztele-
tére május 12-én rendbe tették a Balaton-parti világháborús emlékmû környé-
két. Kiss Gyuláné, Papp Istvánné, Gulyás Józsefné, Szabados Tiborné, Szakáli
Anna és Kajdi Tiborné küzdöttek meg a makacs gazokkal. A városnapot és a vá-
rosnapi fõzõversenyt, melyre a Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportjá-
nak tagjai is nagyon készültek, ugyan sajnos elfújta a szél, de az emlékmû már
megszépülve várja a szezonnyitást.

TKT

Fuss Zamárdiért!
Fuss az egészségedért! 

250 lelkes zamárdi � karon ülõ gyermektõl a szépkorúig �
vett részt Dobribán Géza veterán bajnokunk emlékére ren-
dezett sportnapon.
Galó Tibor testnevelõ tanár, Géza bácsi nyomdokait
követõ sikeres veterán sportoló vezényelte le a
bemelegítést és futást. Panni nénivel és Csákovics Gyula
polgármesterrel együtt adták át a helyezést elért  futóknak
járó érméket, jutalmakat. Jók között a legjobbak voltak:
Laczkó Tibor, Balogh Hanna, Szalai Péter, Gruber Ádám,

Péter Dóra, Wenke Max .
Minden résztvevõ emléklapot, ajándék pólót vagy
törülközõt kapott.
Aztán a szokásos zsíros kenyér parti üdítõvel, majd játékos
sportvetélkedõ következett. Szép napunk volt!
A sportnap szervezését támogatta az óvoda, az általános
iskola, a GAMESZ, a Tourinform Iroda, a Szili büfé és a
� hadtápot� biztosító egyesületi tagok. Az ötletgazda pol-
gármester, az önkormányzat és egyesületünk nevében
köszönet minden segítõnek: 

Egészségõr Egyesület
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Somogyi értékek nyomában

Májusi kirándulásunk célja szûkebb pátriánk megismerése
volt. Elsõként a középkori Somogyország szívét, a szellemi
és közigazgatási központnak számító  Somogyvárt kerestük
fel. Koppány egykori földvára, István által építtetett bazili-
ka, Szent László alapította bencés kolostor rekonstruált
romjai 1991 � az alapítás 900. évfordulója � óta látogatha-
tó. Somogyvár - Kupavár  az ország történelmi emlékhelye
lett.

Kirándulásunk második állomásaként a Krisna-
völgyi Indiai Kulturális Központ és Biofarmra  ,
Somogyvámosra érkeztünk. Jól felkészült, elhivatott ide-
genvezetõ mutatta be a völgy kulturális és gazdasági érté-
keit: a vidám színekben pompázó Krisna-templomot, a 80
% -ban önellátásra berendezett ökogazdaságot � a tehené-
szetet, kertészetet. A szántóföldjeiken termelt zöldségek-
bõl éttermükben vegetariánus ételeket fõznek. A temp-
lomban mantráztunk,  üzletükben indiai portékák között
válogattunk, éttermükben indiai különlegességeket kóstol-
tunk. Egyszóval betekintettünk a Krisna-völgyi életbe. Az
ökofalu lakói távol tartják magukat a fogyasztói társada-
lom, a civilizáció ártalmaitól / legfõképp a stressztõl / , lel-
ki értékekre törekednek, a természettel összhangban , egy-
szerûbben, egészségesebben élnek. S bár fenntartásaink
maradtak a Krisna � völgyi lehetõségekkel szemben, abban
egyetértettünk, hogy a természetes életmód híveitõl lenne
mit tanulnunk.

A buzsáki tájházban otthonosan éreztük magun-
kat. Berendezése igen hasonlított a zamárdiéra. De a ha-
talmas, ápolt szabadidõparkot � játszótérrel és csodálatos
szabadtéri színpaddal � meg a szebbnél szebb hímzéseket
kicsit irigyeltük a buzsákiaktól.

Délutánra  fogyatkozó erõvel érkeztünk meg ki-
rándulásunk utolsó állomására.
A nap fáradalmait Csiszta � fürdõ gyógyvizében pihentük
ki. Szellemünk után az egészségünket is tápláltuk. Szép na-
punk volt! 

A költségünket mérséklõ támogatásért, a jó prog-
ramért köszönet a szervezõnek, Perge Krisztának és az
Egészségõr Egyesületnek .
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Iskolai hírek

Május elején a négy nap pihenés mindenkinek jól esett!

5-én a leendõ elsõ osztályos tanító néni tartott szülõi 
értekezletet a végzõs ovisok szülei számára.

10-én szombat volt, de nem bántuk, hogy iskolába kellett
jönnünk. A madarak és fák napja alkalmából 
szerveztünk akadályversenyt.
Mindenki nagy izgalommal készült a mezei juhar
és a túzok témákból. A felsõsöknél a hetedikes 
�Nincs-zsák� csapat nyert. Az alsósok számára a 
Green-pici szakkör vezetõje szervezésében 
méhészek, erdészek, madarászok, Green-Peace
aktivisták színesítették a versenyt, amely egy 
játékos ügyességi váltóversennyel zárult.
Ugyanezen a napon Szegeden versengett a 
nyelvészverseny országos döntõjében WALTER 
DOMINIKA és GÁL PÉTER. Dominika nem talált
legyõzõre, országos elsõ lett, Péter a 8. helyen 
végzett. 

13-án Cseh Iván Patrik doktor bácsi tartott 1-1 órát az 
egészséges életmódról, táplálkozásról az 5. és a 6.
o. számára.

15-én a közösségi ház szervezésében a holokausztra 
emlékezve nagyon szép irodalmi mûsort tekintett 
meg a felsõ tagozat.

19-én a 7. osztályosok látogattak el a Perczel Mór gim-
náziumba, ahol kihelyezett fizikaórán vettek részt.

22-én a kis óvodások, a leendõ 1. osztályosok látogattak
el iskolánkba.

23-án táncos lábú néptáncosaink Siófokon méretnek 
meg. Mindhárom csoportunk megmutatja tudását.

25-én tanulóink részvételével emlékezünk a Hõsök 
kápolnájánál az I. és II. világháború zamárdi 
áldozataira

26-án a 7. és 8. osztályosok közösen kirándulnak 
Székesfehérvárra, Pákozdra. A fûzfõi bobozás 
után veszprémi színházlátogatással zárul a nap.

27-én a 3-4. osztályos néptáncosok a Balaton-felvidékre 
kirándulnak.

A Tudásbajnokság megyei döntõjében Horváth Mirjam
anyanyelvbõl, Schwarc Béla történelembõl szerzett 2.
helyezést.
A �Titok� országos német nyelvi levelezõverseny csapat-
versenyében negyedik helyezett lett a hatodikos �Nyerõ
hármas�: Csehi Gréta, Csonka Regina, Boti Eszter.
Ezúton is köszönjük az önkormányzat, a GAMESZ, a
KLIK és a szülõk segítségét, akik a versenyekre való eljutá-
sunkat lehetõvé tették.

ISKOLAI SPORT

Május hónap hagyományosan az atlétikáról szól.
Körzeti és megyei versenyeken szerepeltek nagyon
szépen diákjaink.
Körzeti diákolimpia:

I. kcs. lánycsapat: 1. Zamárdi I.
/Újvári Patrícia, Horváth Izabella,
Ficsor Zsófia/
3.  Zamárdi II./Eidenpencz B., Karé K.,
Balogh H./
I.kcs. lány egyéni: 2. Horváth Izabella,
3. Újvári Patrícia
Az I. kcs-os fiúknál Gruber Ádám volt a
leggyorsabb /12./.
A II.kcs-os fiúcsapat a 6., a lányok az 5. helyet
szerezték meg. A fiúcsapatban Gazdag Noel és
Tóth Péter érte el a legjobb eredményt.
A lánycsapat vezéregyénisége FICSOR NÓRA
volt, aki egyéniben nem talált legyõzõre, a
körzet legjobbja lett. Itt Havas Léna szerepelt
még szépen.

III. kcs-os fiúcsapat: 1. Zamárdi / Fenyvesi
Adrián, Nagy Gergõ, Nagy Norbert, Nagy

Dániel, Erdélyi Norbert, Vorosilov Alexander/ 
Az egyéni versenyben a körzet diákolimpiai
bajnoka NAGY NORBERT lett, Nagy Gergõ a
3. helyen végzett.
III. kcs-os lánycsapat: 2. Zamárdi /Csehi Gréta,
Csonka Regina, Boti Eszter, Palkovics Szonja,
Balogh Veronika/
Csehi Gréta és Csonka Regina érte el a csapat-
ból a legjobb egyéni eredményt.

IV. kcs-os fiúcsapat: 3. Zamárdi / Dancs Dávid,
Szabó László, Tarr Péter, Kiss Zsombor,
Lajkovics Attila, Gyõrffy Mátyás/
IV. kcs-os lánycsapat: 1. Zamárdi /Bognár
Beatrix, Erdélyi Réka, Kamondi Kitti,
Kamondi Rebeka, Palkovics Vanessza/
BOGNÁR BEATRIX lett a körzet diákolimpiai
bajnoka!

A megyei versenyeken is szépen szerepeltünk. 
A II. korcsoportos lányok megyei bajnoka 39 induló
közül nagyszerû eredménnyel FICSOR NÓRA lett, így
õ képviseli megyénket az országos döntõben.
A II: kcs-os fiú-és a lánycsapat is az 5. helyezést
szerezte meg. Egyéniben Nagy Norbert szintén 5. lett a
48 fõs mezõnyben, míg a lányoknál Csehi Gréta 9.



A pályabajnokság versenyeiben NAGY GERGÕ ma-
gasugrásban, BOGNÁR BEATRIX távolugrásban lett
megyei bajnok, PALKOVICS SZONJA kislabdadobás-
ban a 2., SZÛCS BRIGITTA a 3. helyen végzett. 

A kis iskolák megyei versenyein is versenyeztünk.
Kézilabdában lánycsapatunk a 3. lett. A csapat tagjai:
Darai Dorottya, Kamondi Kitti, Kamondi Rebeka,
Bognár Beatrix, Szûcs Brigitta, Palkovics Vanessza és
Szonja, Papp Helka, Ranga Petra, Balogh Veronika és
Viktória, Horváth Luca, Havas Léna.

Lapzárta után rendezték a kis iskolák megyei atlétikai
diákolimpiai versenyét. 9 lány- és 11 fiúcsapat között
ott voltak a mieink is. A lányok már a 3. egymást

követõ évben nem találtak a megyében legyõzõre, idén
is megyei bajnokok lettek, a fiúk a 4. helyen végezetek.
A gyõztes lánycsapat: FICSOR NÓRA, HAVAS LÉNA,
PALKOVICS SZONJA, CSEHI GRÉTA, BOGNÁR
BEATRIX, DARAI DOROTTYA.
A fiúcsapatban Tóth Péter, Fenyvesi Gábor, Nagy
Norbert, Nagy Gergõ, Szabó László és Lajkovics Attila

versenyzett.
Svédváltóban a lányoknál megyei elsõ lett a Ficsor
Nóra, Csehi Gréta, Bognár Beatrix, Erdélyi Réka
összeállítású lányváltó, a fiúváltó / Tóth Péter, Nagy
Norbert, Lajkovics Attila, Szabó László/ a 3. helyen ért
célba. 

Zamárdi Hírmondó 7.oldal 2014. júmius

Óvodai hírek

Gyurcsó István: Pillangószárnyon

Gyerünk együtt gyerekek,
járjunk erdõt, hegyeket,
folyóparton, kert alatt
lessünk rigómadarat.

Hemperegjünk harmaton,
szálljunk szellõ szárnyakon
pillangóval, madárral:
papírfülû szamárral.

Pitypang, pitypang, bóbita,
kapd el, fújd el, szél fia!
Nincs motorja, kereke,
keljünk versenyre vele!

Bátrabbak, ügyesebbek lettek a gyere-
kek egy tanév alatt, egyre többször
mutatják meg, mit tanultak az év folya-
mán. Errõl tanúskodik az is, hogy 2
csoport idén is részt vett a KI-MIT-
TUD-on. A nyuszisok a farsangi zenés
mûsorukkal, az almások népi dalos já-
tékokból összeállított csokorral.
A leendõ ovisoknak és szüleiknek nyílt
napok keretében megmutattuk min-
dennapjainkat. Bepillanthattak a cso-
portok életébe, kipróbálhatták a játé-
kokat, udvari eszközöket. Közben be-
iratkozhattak az óvodába, hogy a kö-
vetkezõ tanévben már õk is �csalá-
dunk� tagjai legyenek.

A nagycsoportosok idén utoljára még
megnézhettek egy interaktív színházi
elõadást Vackorról, a piszén pisze kö-
lyökmackóról. 
A doktor bácsi most nem vizsgálatra
jött el a gyermekekhez, hanem a rajz-
pályázat díjazottjainak adott át értékes
ajándékokat.
Anyák napján délelõtt Figura Ede bá-
csi � a gyermekek legnagyobb örömé-
re, hiszen már ismerõsként várják és
fogadják õt � zenés mesével varázsolt
el mindannyiunkat. A színes tollakra
vágyó feketerigóról énekelt, bevonva a
játékba a gyerekeket is.
Ebéd után felköszöntöttük az édes-

Kis iskolák atlétikai megyei I. helyezettek

Megyei 3. helyezett kézilabda csapat

Megyei 3. helyezett kézilabda csapat

Körzeti atlétikai verseny Zamárdi
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anyákat és nagymamákat, majd közö-
sen �partiztunk� az udvaron szalonnát
sütöttünk, és kipróbáltunk minden az-
napra szervezett lehetõséget. Köszö-
nettel tartozunk mindezért 

- Marity Tibornak: aki biztosí-
totta a gyermekek számára az
ugrálóvárat, 

- a tûzoltóságnak: hogy az au-
tót kipróbálhattuk

- Tóth Lászlónak: aki elhozta a
versenyeken is részt vett rally
autót, amibe mindenki beül-
hetett

- Kõrösi Zoltánnak, Schwarcz
Bélának, Hosszú Gyulának:
hogy most is lovasko-
csikázhattunk

- Veres � Maráz Bettinek, Halászné Heninek, Biczó
Patríciának, Bertalanné Melindának: az arcfestés-
ért és csillám tetoválásért

- az édesapáknak, akik segítettek a pakolásban, tûz-
gyújtásban.

Ennyi program mellett beszélgetni és tanulni is maradt még

idõnk. A tavasz színeirõl, a virágokról, bogarakról, mada-
rakról, kerti munkákról, virágokról, gyümölcsökrõl, zöldsé-
gekrõl is szót ejtettünk, játékainkba beépítettük.
Sok idõt igyekszünk a szabadban tölteni, s ha módunk van,
kirándulásokat szervezünk. Elõfordult az is, hogy az idõjá-
rás miatt meghiúsult a tervünk, de nem adjuk fel, megyünk
máskor.

BEVEZETÉS A VITORLÁZÁSBA
4 napos vitorlás napközi gyerekek részére
Zamárdiban 

2014. július 21-24

Rövid összefoglaló a táborok felépítésérõl, program-
járól

Minden táborunkban a csoportok 10 - 12 fõsek, 2 ka-
pitány (oktató) van a gyerekekkel a tábor egész ideje
alatt. Az oktatás célja a vitorlázás megismerése, meg-
szeretése és közös vitorlázás. Az oktatás végén kor-
tól függõ elvárás, hogy a �csapat� közösen, oktató je-
lenlétében, de annak segítsége nélkül, háromszög pá-
lyán vagy túraútvonalon vitorlázni tudjon.

A résztvevõ oktatóhajók: 2 oktatóhajó  (max.6 tanu-
ló).

A találkozások helyszíne:

Minden esetben az �Eszem-iszom büfé�, erre a célra
foglalt asztala van a gyermektrambulinnál a vízpar-
ton. (Margó Ede sétányon az Eötvös utca végén a
WELLNES szálló mellett.) 

Itt a gyerekek be tudnak szállni a kisebb vízbe is, de
vízállástól függõen külön stég van a beszállásra tele-
pítve.

A találkozó hely mellett van büfésor, egy gyermekug-
ráló is mûködik a vízre építve, és alkalmas a sekély
víz  strandolásra is. A széltõl függõen esetleg az indu-
lás-érkezés átkerülhet a kikötõ területére, de a részt-
vevõket ekkor is visszakísérjük az állandó találkozó-
helyre. 

A vitorláztatás idejét 10-13 és 14-16 óra között ter-
vezzük az idõjárás és a gyerekek fáradékonyságát is
figyelembe véve. 13-14 óra között közös ebédelés a

büfében és fürdés-játszás a strandon. 

A reggeli napi program megbeszélésére, elméleti
oktatás céljaira és a visszaérkezések utáni idõre
külön asztal áll rendelkezésre a találkozóhely mellet-
ti büfében.

Mentõmellényt biztosítunk, ennek viselése mindenki
számára kötelezõ. 

A részvétel feltétele az úszni tudás, kezdõ szinten.

A vitorlás programok mellet vitorlázásra alkalmatlan
idõjárás esetén gyalogos kirándulással, vagy egyéb
sportokkal töltjük ki az idõt.

1. Kezdõ tábor programja 6-14 éves gyerekeknek

� elõször megismerkedünk a vitorlással, megta-
nuljuk felszerelni rá a vitorlát 

� ezt követõen indul el a vitorlázás teljes felsze-
reléssel, és innentõl fogva minden gyerek bá-
torságához és erejéhez mérten haladunk a vi-
torlázással napról napra. 

� minden nap foglalkozunk egy kis elmélettel is,
és két hajóval, egymást 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
részvételi díjat. A létszámtól függõen kerül a részvétel

Baráti Kör Hírei
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visszaigazolásra a jelentkezések
sorrendjében. 

A 4 napos tábor részvételi dija, na-
pi egyszeri étkezéssel  24.000 Ft

Az idõpont: július 21-24

Kellõ számú jelentkezõ esetén au-
gusztus hónapban is szervezünk
hasonló vitorlástábort. Igény ese-
tén vállalunk külön vitorláztatást is,
egyezményes idõben és létszám-
nál.

Információ és jelentkezés

Információ a Zamárdi Baráti Kör
honlapján, 

Jelentkezni lehet a Tourinform iro-
dánál egyaránt személyesen, levél
vagy e-mail útján.

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 

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Irodánk ebben az évben immár 15. éve várja a kedves ven-
dégeket, a születésnap alkalmából május 13-án egy díszok-
levelet vehettünk át a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-
jától. Munkánk elismeréseként egy oklevelet is kaptunk;
2013-ban az MT Zrt minõsítõ rendszerében kiváló ered-
ményt értünk el.
További rendezvények júniusban: 
Június 7. Dobribán Géza Veterán Atlétikai Emlékverseny
Június 15. I love Balaton 2x (Zamárdi Tihany közötti Bala-
ton-átúszás)
Június 20-22. Zamárdi V8. 6. Nemzetközi Amerikai Autós
és Tuning Találkozó 
helyszín:  Autós kemping.

Június 27-29. Filmzene Fesztivál. A három nap során fel-
lépnek: Alma együttes, Puskás Peti, Fenyõ Iván, Dolly Roll,
Hungária zenekar, Király Viktor, Tóth Gabi,
www.filmzenefesztival.huVarga Viktor és még sokan másik.
Részletes program a www.filmzenefesztival.hu oldalon. 
Helyszín: Kossuth u., kertmozi, Wellamarin Hotel.
Június 29. Lurkók vitorlára! - ingyenes gyermekvitorlázta-
tás

Információs füzet, tömbtérkép, rendezvénynaptár az iro-
dában!
Elkészült az új információs füzet is, amelyben a helyi vál-
lalkozók, szabadidõs lehetõségek, közérdekû információk
szerepelnek. 

Autómatricák
Az irodában hozzá lehet jutni autóra ragasztható, zamárdi
logós matricához.

Balaton Sound, VOLT, Sziget, B. my. Lake, Strand feszti-
vál jegyértékesítés
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra jegyeket, bérle-
teket vásárolni. Fizetni: készpénzzel (HUF), bankkártyá-
val, SZÉP kártyával, utalványokkal is tudnak.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több
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Villányi utazás

�Bölcsek leszünk, mint a bor, melyet

ittunk, 

s vállvonogatva beszélünk az utókor

ítéletérõl. 

Mert minden bölcsesség alja, melyet

a magyar 

hazai borból és a mûveltségbõl ta-

nult, ennyi: 

szeretni kell az életet, s nem kell tö-

rõdni a világ ítéletével. 

Minden más hiúság.� 

(Márai)

Fürgén szalad a táj mellettünk, csak

a távoli hegyek látszanak állni, míg

lassan a lábaiknál futó utakon körbe

kerülve megláthatjuk a szõlõsorokkal

borított parcellákat, a hatalmas dió-

fák védelmébe bújó borospincéket,

az árnyas teraszokat. Villányba ér-

keztünk. Fogalom ez a név, nem

csak itthon, Magyarországon, hanem

a világ más tájain is, ahol villányi bort

inni nem kis gyönyörûséget jelent.

Sokféle jelzõt kapott már itt táj, út és

bor, de e jelzõk hangoztatásán túl

egy egészen más világot ismerhe-

tünk meg, ha személyesen látoga-

tunk el Villányba és részesülhetünk a

föld, Nap, esõ és a szorgos kezek ál-

tal elõteremtett csodából, a villányi

borból. Mert lám csak, kincset terem

a föld és az emberi szorgalom, pin-

cékbe rejtett rubincsodát, ahol több

ezer hordóban szunnyad a jövõ. Egy

olyan jövõ, amilyent álmodni sem

mertünk volna ezelõtt 30-40 éve.

Olyan jövõ, ahol ámulva nézzük a

100 méteres pince felsorakozott hor-

dóit, ahol falba épített fülkékben õrzik

a sokéves palackozású borokat, ahol

éjjel-nappal 70 %-os a páratartalom,

és gépek ügyelnek a 16 Celsius fo-

kos hõmérsékletre. Ahol a legna-

gyobb hordó 65 hektoliteres, tán Dio-

nüszosz hordója volt ekkora, és a

4350 m2-es pince minden folyosó-

ján, boltíve alatt ott a tulajdonos jel-

képe, a kecskebak feje, hiszen ép-

pen Bock-ék (bock=bak) pincéjében

járunk. Hetedik generáció viszi a vál-

lalkozást, és ennek a sikernek látha-

tó jelei vannak. Fenn étterem, japán-

kert s a borkóstoláshoz vörös szõlõ-

mag õrleményével sütött lepény és

olaj tartozik. A hatalmas erjesztõ

edényzetek és gépek között parány

az ember. A zamárdi civil szerveze-

tek vezetõi közül a többség még nem

járt Villányban, és most ámulva nézik

ezeket a csodákat. Így is lehet gaz-

dálkodni, ha hagyják az embert.

Eltelve a látottakkal és hallottakkal,

irány a Szársomlyó. A tájból kiemel-

kedõ hegy lábainál a Günczer pincé-

szet, ahol 280 000 belföldre szánt

palack várja, hogy valaki kihúzva a

dugót, megpukkantva kissé az üve-

get, koccintáskor kibuggyantsa a

csengõ-bongó poharakba az éltetõ

nedût. A fogadtatás mindenhol ked-

ves. A társaság állja a sarat a bor-

kóstolásban, megtiszteltetésnek

érezzük, hogy a sikeres gazdák

olyan kedvesen, idõt szakítva elfog-

laltságuk mellett, foglalkoznak ve-

lünk. Mindegyik pincében van valami

egyedi, különleges. Ebben a pincé-

szetben színezik a Barik hordók kö-

zépsõ két dongája közötti részt,

egyedivé téve ezzel a hordókat, hogy

a kicseppenõ bor ne csúfítsa el õket.

Ettõl aztán nagyon csinossá válnak,

és igazán illenek hozzájuk a rozsda-

mentes acélpántok. Vörösbor, küvé,

rosé, egy kevés fehérbor, szõlõmag

olaj, mely jó a szívnek, az ereknek,

ajándéknak, és az otthoniaknak vá-

sárolva kerül a táskákba. 

Még egy látogatás vár ránk. Egy ha-

talmas diófa árnyékolta présháznál

várnak bennünket, ahol fenséges,

nyálcsordító illatok szállnak a leve-

gõben. Lojzi, Wunderlich Alajos, a

szõlõsgazda, olyan szeretettel vár

bennünket, mintha mindig idejáró

vendégek lennénk. Hamarosan meg-

érkezik Takáts Gyula, Villány polgár-

mestere és kísérete. Testvértelepülé-

sünk vezetõi megtisztelik kis csapa-

tunkat jelenlétükkel. 

színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes,
névjegytartó, baseballsapka, strandtáska 

Új ajándéktárgyak érkeztek: bögrék, esernyõ, toll+kulcs-
tartókészlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Hûséges vendégeknek oklevél
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit! Vár-
juk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek vendé-
gei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb óta hûségesen visz-
szatérnek 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.

Nyitva tartásunk:
Június 15-ig hétfõtõl péntekig 8:00-16:00
Június 16-29. ig hétfõtõl péntekig 9:00-17:00,
szombat, vasárnap: 9:00-13:00
Június 30-tól hétfõtõl szombatig 9.00-18:00;
vasárnap: 9:00-17:00

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina
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A Magyar fájdalom 

A présház falain rengeteg díjat nyert oklevél csalogat

bennünket olvasásra. A régi prés és sok régi eszköz sa-

játos hangulatot áraszt. Terített asztal, halászlé és töltött

káposzta, jó vörös bor, kedves kínálás. Induláskor egy-

egy üveg bor ajándékba Lojzitól. Mi kell még ahhoz, hogy

élvezzük az élet adta örömöt? Talán köszönet. Köszönet

az útért, a szíveslátásért, a finom ebédért, az ajándékba

kapott borért. Jó szívû a gazda, megérdemli, hogy Isten

áldását kérjük rá! Most már csak az alkalmat kell keres-

nünk, hogy viszonozhassuk mindazt a kedvességet, sze-

retetet, amit Villányban kaptunk.

2014. május 8.                                          Szakáli Anna

Egy felszabdalt ország emlékei

Megyeszerte csakúgy, mint az országban, igen sok he-
lyen június 4-én megemlékezünk a magyarság számára
tragikus (igazságtalan, gyalázatos) diktátumról, mely
történelmi jelentõséggel bír.
A trianoni békediktátum 94. évfordulója alkalmából
Zamárdiban és a helyi társadalmi szervezetek és magán-
személyek kezdeményezésére a �Magyar Fájdalom� szo-
bornál tartjuk a megemlékezést, mely jelez a múltba, s
jelez a jövõ számára is. Hiszen azokhoz is szól a meg-
emlékezés, akik 30-50 év múlva élnek majd városunk-
ban. Figyelmeztet arra, ami egykor megtörtént a magya-
rokkal a Kárpát-medencében.
Ez a nap a törvénybe iktatott módon a nemzeti összetar-
tozás napja lett, ezért nem csak a múltba révedõ, hanem
nagyon is a jelenbe kapaszkodó és a jövõbe nézõ nappá
vált. Fontos volna, hogy nemzetünk végre összefogjon!
Nem csak a magunk életét, sikereit kell építeni, hanem az
országunk jelenét és jövõjét. Ha ezt tesszük, akkor lesz
a Jóságos Isten áldása rajtunk!
Történelmi tény, hogy az I. világháború kitûzéséért a ma-
gyar királyságot felelõsség nem terhelte. Ugyanakkor az
1920. évi békeszerzõdés delegációi a világháború kitöré-

séért egyedül csak a magyar királyságot büntették meg.
Békeszerzõdés elõtt a magyar királyság területe 325.411

km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fõ.
A diktátum következményeként az ország területe

92.883 km2-re, míg lakosainak száma 7.615.000 fõre
csökkent.
Általánosan elfogadott tény, hogy egy nép vagy nemzet
a vezetõk bûneiért nem felel. Ugyanakkor az I. világhá-
borúban való részvétel miatt Magyarország esetében
nem az ország vezetõit, hanem a magyar népet büntet-
ték meg, ezeken túlmenõen Magyarországot hatalmas
összegû kártérítés fizetésére is kötelezték.

A következõkben egy szinte ismeretlen anyagot adunk
közre, melynek alapján Trianon felülvizsgálata talán meg-
kezdõdhet.
Õszentsége Szent II. János Pál pápa 1984. január hó 12-
én kelt enciklikájában megalapította az INSTITUTUM PRO
NOMINIS JURIBUS intézetet. Az intézet az Egyesült
Nemzetek Szervezete által 1948-ban alapított Emberi Jo-
gok Chartája erkölcsi alátámasztására és az ott megfo-
galmazottak kihangsúlyozására szolgál. Az intézet kor-
mányoktól, pártoktól független.



MÁSOLAT AZ INSTITUTUM PRO NOMINIS JURIBUS Inté-
zet alapszabályából;

Az intézet alapszabálya szerint;
�Segítenie kell azon személyeket, népeket, népcsoporto-
kat, akiket emberi jogaikban megsértettek, gondoskodni
kell arról, hogy a sérelem megszûnjön, illetve ha szüksé-
ges, nemzetközi fórumokon is képviselni kell a sértettek
érdekeit.�

A pápa által alapított intézet fõtitkára petíciót nyújtott
be; 
�Javaslom az 1920. június 4-én Trianoni és az azt kiegé-
szítõ 1947. évi szeptember hó 15-i Párizsi Békeszerzõ-
dések jogi szempontból történõ felülvizsgálatát. A felül-
vizsgálat eredményeképp kérem annak megállapítását,
hogy a fenti szerzõdések érvénytelenek és kérem a szer-
zõdések hatályon kívül helyezését.
A nemzetközi joggyakorlat, valamint a Nürnbergi Nemze-
ti Bíróság határozataira figyelemmel kérem az Egyesült
Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Bíróságát, hogy az
egyenlõ elbírálás elvének alapján mentesítse a Magyar
Népet az I. világháborúban való részvétele miatt kisza-
bott kollektív büntetés és annak következményei alól.�

Záradék:
�A petícióból kitûnik, hogy a Trianoni szerzõdés elfoga-
dásakor Magyarországot az I. világháborúban való rész-
vételéért büntették meg. A Párizsi Békeszerzõdés aláírá-
sakor viszont Magyarországot a II. világháborúban való
részvétele miatt marasztalták el. Mindkét szerzõdés kol-
lektív büntetésrõl rendelkezett, ami a nemzetközi jog
alapján elfogadhatatlan.

Összességében megállapítható, hogy mind a Trianoni,
mind a Párizsi Békeszerzõdés alakilag és jogilag is ér-
vénytelen. Az elcsatolt területen élõ magyar állampolgá-
rok sérelmére 1920. évtõl kezdõdõen olyan bûncselek-
mények elkövetése történt, amelyek a nemzetközi jog
alapján nem évülnek el.
Szükséges annak bíróság által történõ kimondása, hogy
a fent említett Szerzõdések érvénytelenek és az érvény-
telenség következtében a Magyar Népet jogorvoslat ille-
ti meg.�
Tisztelettel: Prof. Ludwig von Lang fõtitkár

Ui: A �Magyar fájdalom� szobor Margó Ede csodálatos
alkotása. Köszönjük Neki és családjának.

Perjési János
születtem Nagyváradon

2014. június 12.oldal Zamárdi Hírmondó

A kõhegyi szõlõsgazdáknak kiadott articulusok (1767. ja-
nuár 2.)

I rész

� 1. Articulus (jog. törvénycikk)
Hegymesterek, bírák választásáról

A bírák és esküdtek jámbor, Isten félõ emberek legyenek,
a hegybeli igazságot sérelem nélkül megtartassák. A meg-
választott személyeket a �Földes� Uraságnak bejelentsék.

2. Articulus
A szõlõ gyepükrõl

A bíráknak, esküdteknek elsõ dolguk legyen a gyepük meg-
járása. Kinek rossz a gyepüje intsék meg, ha 15 nap után
sem igazítja meg, 4 Ft-ra büntessék.

3. Articulus
A káromlók büntetésérõl

Ha valaki a Szõlõhegyen káromkodik: akkor a nemes em-
ber 4 forintra, a polgár ember (jobbágy) 12 pálcával büntes-
sék, de szabad legyen ennek is 4 forint befizetésével meg-
menekülni. A pénz negyedrésze az Helységé, a többi a
Szentegyházé legyen.

4. Articulus
Az ünnepek szentelésérül

Vasárnapokon és az Anyaszentegyháztól rendelt ünnepe-
ken: szombaton a déli harangszó után a gyepün belül, akár
szõlõben, akár pincében dolgozni nem szabad. Ha mégis
megteszi, hasonlóképpen mint a káromkodó 4 forintra
büntessék.
Értvén azt is, hogy ünnep és vasárnapokon szentmise elõtt
gyümölcsöt szedni, rázni, bort vinni nem lehet.

5. Articulus
A Mindszentnapi gyûlésrõl (nov.1.)

Mindenszentek táján minden szõlõsgazda a hegybíró házá-
hoz tartozik egybe gyûlni. Ott azon hite szerint megvallani,
hogy mi történt az egy esztendõ lefolyása alatt a szõlõben,
annak aljában vagy gyömölcsösben. Aki nem tudja igazolni
az elmaradás okát, 4 forintra büntessék meg. 

6. Articulus
A lopásokról és paráznaságrul

Ha valamely szõlõsgazdát lopáson érik 24 forintra büntes-
sék. Ha pedig több esetben lopáson érik veszítse el � ve-
gyék el tõle � mindenét, ami a gyepün belül van.
A paráznaság is házasságon belül 24 Ft-ra, szabad szemé-
lyeknél 12 Ft-ra büntessék. Az Ór gazdák pedig a tolvajok-
hoz képes duplán büntetõdgyenek.

7. Articulus
Az Idegen és Vadászó emberekrõl
Ha idegen embert talál valaki a szõlõben, azt megfoghatja

Helytörténet
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�Tanulj és tudj; a tudás második fegyvered�
Élet az õrsön!                                           

A csendõrõrsök faluhelyen vagy városok-
ban mûködtek. Általában parasztházakat
béreltek, mely épület megfelelt az õrs min-
dennapi munkájának.                                 
Az épületbe kellett egy parancsnoki iroda,
erre megfelelt egy különálló szoba. A le-
génység részére kellettek hálószobák.
Szükség volt éléskamrára, konyhára, eb-
ben volt általában az ebédlõ. Raktárhelyi-
ségnek is kellett egy kisebb terem, de álta-
lában itt tartották támlákban a fegyvereket
is. Ide csak az õrsparancsnoknak volt kul-
csa, vagy nagyobb õrsökön a szolgálatve-
zetõnek. A raktárban helyezték el a mûkö-
déshez szükséges tárgyakat és felszerelé-
seket. A bûnjeleket ide vagy egy különálló
raktárba tették. Azokat általában rövid idõ-
re raktározták le, mert a bûnjeleket a rend-
õrhatóságnak vagy a bíróságoknak továb-
bi eljárásra kellett átadni.
Több helyen a legénység részére külön
szoba is volt, ahol bevonulás után vagy ki-
vonulás elõtt tartózkodtak. A laktanyaépü-
lethez tartozott az udvar, kút. Lovas csend-
õrõrsökön szükség volt a lovak számára is-
tállóra is. Az udvarba tartozott még WC-he-
lyiség, valamint sertésól. Az õrsön sertése-
ket hizlaltak, és azokat õsszel vagy télen
levágták. Ha sertésnevelésre nem volt le-

A Magyar Csendõrség rövid története IV.

és adja át a hegymesternek, ha bujkáló személyeket vagy
fegyveres embert látnak, azt fogják el és a hegymesterek
adják át az Uraságnak. Ezen articulus a szõlõpásztorokat és
a vincebéreket is figyelmezteti.
8. Articulus
A marhák által tetetett károkról

Senkinek marháját ne légyen szabadon legeltetni, a szõlõ
aljában, se a szõleje felett; a megyén belül � Szent György
naptól-Mindszent napig. (ápr.24-nov.1).

9. Articulus
A verekedésekrõl

Akik a Szõlõhegyen egymást nagyon megszidják, vagy be-
mocskolják tehát, aki vétkes az 4 forintra büntetõdjön. Aki
pedig mást megver, vagy vért ereszt rajta 12 forintig bün-
hödjön.
Ha pedig valaki a Szõlõhegyen mezételen kardot, vagy pus-
kát fog, az fogatassék meg és az Uraság tömlöcébe vitessék.

10. Articulus
A Megye és a Gyepû szegésekrõl

A Megye Szegésnek 4 Ft legyen a büntetése. Kivizsgálásá-

ra a hegybírák, és Esküttettek menjenek ki, akit vétkesnek
találnak büntessék meg. Az igaz Gyepût védeni, õrizni kell.
11. Articulus
A gyümölcs szedésrûl

Amikor a gyümölcs érik és az Uraság abból magának gaz-
dálkodtatni kívánna, a gyümölcsösbõl ugyanazt Hegymes-
terek módjával gazdálkodjanak. De egyébaránt nem lészen
szabad a Hegy Bíráknak, Hegy Mestereknek, úgy a Szõlõ
pásztoroknak is a fákat rázni és ezenkívül házakhoz tarisz-
nyával hordani�

12. Articulus
A Parlagon hagyatott szõlõkrül

Ha valaki a maga szõlõjét szánt szándékkal pusztára hagy-
ván esztendeig nem dolgozza, szõlejét elveszíti, aki ezután
megdolgozza (mûveli) birhassa mint az örökös lenne.�

Friesz Kázmér

Actum Tihany die 2 da Januáry Anno 1767

Forrás:
Veszprém Megyei Levéltár (Capsa 15. No.1.)
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hetõség, akkor vásároltak hízókat. Volt még vetemé-
nyeskert, itt a szükséges zöldséget és gyümölcsöt
megtermelték. Minden csendõrõrs kötelezve volt gyü-
mölcsbefõtt-készítésre megfelelõ mennyiségben, és
azt a szakaszparancsnok ellenõrizte. Az õrsparancs-
nok az õrsön kinevezte az úgynevezett gazdálkodás-
vezetõt, ez általában egy alacsonyabb rendfokozatú
csendõr volt. A gazdálkodás-vezetõ kezelte a közös
kasszát, õ volt az õrsfõzõnõ közvetlen fõnöke. A leg-
alacsonyabb csendõri havi fizetés 200 pengõ volt. Eb-
bõl személyenként minden csendõrnek havi fenntartá-
si költségként 40-50 pengõt kellett fizetnie. Összeha-
sonlításként egy napszámos 1pengõt keresett napon-
ta. Egy-egy õrsön a közgazdálkodás feladata volt a
laktanyában élõ nõtlen állomány ellátása (étkezés,
mosatás, tisztálkodás), a körlet fenntartása (takarítás,
fûtés, világítás, festés), a laktanyába ideiglenesen ve-
zényelt vagy járõr-, illetve nyomozószolgálata miatt ott
megszálló legénységi állomány kedvezményes téríté-
sért történõ ellátása, valamint a szemlézõ, esetleg át-
utazó tisztek szintén térítés ellenében történõ vendé-
gül látása. A közgazdálkodás tagjait és vezetõjét a
nõtlen állomány adta.

Ez a szervezet formailag teljesen demokratikusan mû-
ködött, hiszen mindenki egy-egy szavazattal rendel-
kezett, és a felmerülõ kérdésekben egyszerû szótöbb-
séggel döntöttek. Az õrsön belüli hierarchia azonban
itt is erõsen jelen volt, az idõsebb (magasabb rendfo-
kozatú) tagok szava többet nyomott a latban. A köz-
gazdálkodás legfontosabb feladata a tagok naponta
háromszori étkeztetése és a télire való tûzifa ki- illetve
összevágása, valamint behordása az õrsre szintén a
tagok feladata volt. A közgazdálkodásba befizetett
összegekrõl pénztárkönyvet kellett vezetni oly formá-
ban, hogy azt bármikor ellenõrizni lehessen és a
pénzkészletet meg lehessen állapítani. A fõzést
ugyanis egy olyan személyre kellett bízni, aki állandó-
an az õrsön tartózkodott, azaz egy civilre, akinek nem
kellett járõrbe mennie. Ez a személy volt az õrsfõzõnõ
(szakácsnõ), aki a legfõbb problémát jelentette, mivel
a csendõr mindennapi kapcsolatban állt vele.

Ezért volt egy olyan hallgatólagos szabály, hogy ne le-
gyen túl csinos, se 40 évesnél fiatalabb. Nagy súlyt
helyeztek az egyéb tulajdonságaira is: erkölcsös fedd-
hetetlenség, megfelelõ családi háttér (férjezetlen vagy
özvegy), nemzethûség, felekezeti hovatartozás, szûk-
szavúság. Általában csak azokat a jelentkezõket vet-
ték fel, akik már más õrsökön is betöltötték ezt a mun-
kakört, illetve megfelelõnek tartott úri házakban mint
szakácsnõk vagy házvezetõnõk szolgáltak. A jelentke-
zõk elbírálásánál, miként a legénységnél, arra is
ügyeltek, hogy az õrsfõzõnõ ne arról a környékrõl
származzon, ahol az õrs fekszik. Aludnia általában a
konyhában kellett, mert kevés olyan õrs volt, ahol
akadt volna a számára egy külön szoba. Az õrspa-
rancsnok és gazdálkodás-vezetõ ferde szemmel néz-
tek rá, ha tereferére indult a faluba, sok õrsfõzõnõ

szinte laktanyafogságban élt. Ennek ellenére biztos
szállást, ellátást és jövedelem forrást jelentett ez az
állás. Így mindig akadt elég jelentkezõ, mert elég nagy
vonzóerõ volt ez a korszak ínséges viszonyai között. 
A laktanyában lakó csendõröknek reggel 6 vagy 7
órakor volt az ébresztõ, utána tisztálkodás és körlet-
rendezés következett, majd reggeli. A parancsnoknál
8 órakor vagy a parancsnok által meghatározott idõ-
pontban kellett szolgálattételre jelentkezni. Megjelen-
ni mindig kifogástalan öltözékben kellett.                     
Oktatás az õrsön: A csendõrség rengeteg energiát for-
dított a tanulásra és oktatásra. Évente különbözõ tár-
gyakból vizsgát kellett tenni. Már 1881-ben az oktatás
rendjét a csendõr-felügyelõség szabályozta az õrsök
számára, heti, napi és órabeosztásban, az alábbiak
szerint:

Délelõtti oktatás nyáron 8-11 óráig   télen 9 - 11 óráig
Délutáni oktatás nyáron 3-5 óráig  télen 2 -  4 óráig
Fegyverrel gyakorlati oktatás nyáron:5-6 óráig

télen: 4.30 - 5 óráig

Hétfõ délelõtt: Csendõrségi szolgálati utasítás, õrste-
rület ismertetése. Parancs felolvasása és részletes
magyarázata.
Délután: Szépírás, tollbamondás, dolgozatírás. Gya-
korlati példák megoldása. Számtani feladatok gyakor-
lása.
Kedd délelõtt: Szolgálati szabályzat ellenszegülés
esetén, a megoldás gyakorlati példákkal.
Délután: Véderõtörvény ismertetése, egészség ápo-
lása, lõfegyverrel és oldalfegyverrel való gyakorlás,
töltés és tüzelés.
Szerda délelõtt: Csendõrségi szolgálati utasítás, va-
dásztörvény, útlevél és házalási törvény, Magyar Bün-
tetõ Törvénykönyv.
Délután: Másolás, szépírás, tollbamondás, számtan,
dolgozatírás és kiértékelés.
Csütörtök délelõtt: Magatartás ellenszegülés ese-
tén, rabkísérés, fegyverhasználat.
Délután: Laktanyaszabályzat, fertõtlenítés, fegyver-
tan, fegyver szétszedése, összerakása stb., lõ és ol-
dalfegyver használatának gyakorlása.
Péntek délelõtt: Csendõrségi szervezeti törvény, le-
tartóztatás és házkutatás, határszéli szolgálati utasí-
tás, erdõtörvény.
Délután: Másolás, tollbamondás, szépírás, dolgozat-
írás csendõrségi példákból, számtani feladatok meg-
oldása, szurony- és kardvívás gyakorlása.
Szombat délelõtt: Csendõrparancsnokság elhelye-
zésérõl elõadás, Magyarország politikai berendezke-
dése, törvénykezési tisztviselõk neveinek ismerteté-
se, erkölcsös életmód.

Délután: Legénységi és ruházat ellenõrzése, fegyver-
zet és felszerelés megtekintése. Szobák, ágytakarók
ellenõrzése, majd takarítás.
Vasárnap délelõtt: Templomok és imaházak látoga-
tása. Délután: 3 órakor parancskihirdetés. Látható,



2014. június 15.oldal Zamárdi Hírmondó

EGYEDI BÚTOROK
TERVEZÉSE, KÉSZÍTÉS

Nappalik, Konyhák, Hálók, Gardróbok, Ágyak,
Egyedi kis bútorok, Lapszabászat
Egyediség minõség megbízhatóság

8621 Zamárdi,Akácfa u.1.Tel.:84/346 714 Fax.:84/545 102

info@szikobutor.hu    www.szikobutor.hu

Nyitva: H-P.: 08-17 óra ,   Szo.:08-12 óra

hogy a heti, napirend mennyire zsúfolt és feszített
volt. Szinte a csendõrnek nem volt szabadideje, min-
den be volt szabályozva. Természetesen az idõk fo-
lyamán változások voltak a tananyagban, de a zsúfolt-
ság tovább élt.
Felhasznált forrásanyag: Hankó József A MAGYAR
KIRÁLYI CSENDÕRSÉG CSONKA KÉT ÉVSZÁZA-
DA.
Folytatom: Következõ írásom szolgálatról fog
szólni. A zamárdi csendõrõrsrõl majd részleteseb-
ben szeretnék írni; ehhez, szeretném minden tisz-
telt olvasó segítségét kérni.

E-mail schwarczbela@supraktv.hu vagy telefonon 
30-378-3688, 84-696-552

Schwarcz Béla

Tájékoztatjuk a lakosságot,

hogy az I. számú háziorvosi körzet rendelési ideje

hétfõn, szerdán, csütörtökön és pénteken

12.00 óráig tart.

Zamárdi PMH

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,
könyv, újság bekötését

valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

06-20/9615-834, mvarnagy@freemail.hu Várnagy
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Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2014. június
20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,
Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu
Nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP

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

MISEREND ZAMÁRDI
Hétköznap:
Csütörtök: 19:00
Szombat:   19:00
Vasárnap:    8.30
Kápolna vasárnap: 11.30
BALATONENDRÉD
Péntek: 19.00
Vasárnap 10.00

Evangélikus istentisztelet
minden hónap

elsõ vasárnapján 16.00 órakor.

Helye:

Zamárdi, Aradi utca-IV. köz
sarkán lévõ imaház.

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Templomi koncertek:
Június 21. Kecskés Mónika, Henk de Vries (Hollandia)

Július 5. Ella István és Bodonyi Katalin (ének)

A hangversenyek szombaton 20:15-kor kezdõdnek

LAKATOS MUNKÁK!
RÁCSOK, KAPUK, KORLÁTOK, KERÍTÉSEK, SZERKEZETI

LAKATOSMUNKÁK,  JAVÍTÁSOK, ELVÉGZÉSÉT VÁLLALJUK.

RÖVID HATÁRIDÕVEL!

SZIKO KFT.
8621 ZAMÁRDI AKÁCFA U. 1

84/346-714
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Önkormányzati beszámoló

Polgármesteri tájékoztató

Balaton Sound Fesztivál

Tourinform hírek

Közösségi házi hírek

Iskolai hírek

Óvodai hírek

NABE hírek
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Zamárdi szezonnyitó
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Beszámoló
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2014. április 28-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester a  napirendi
pontok elõtt tájékoztatta a képviselõ-testü-
letet, hogy az áprilisi rendkívüli ülésen jó-
váhagyottak alapján a hivatal munkatársa
részt vett a MÁV Vagyonkezelõ Zrt által
meghirdetett licittárgyaláson, ahol a szép-
lak-alsói településrészen, a vasútállomás
mögött lévõ 2 db ingatlanra eredményesen
licitált, és kikiáltási áron az adásvételi szer-
zõdés kötések folyamatban vannak. A két
terület jelentõsen növeli az Önkormányzat
vagyonát.

1. Kertmozi digitális vetítõgép be-
szerzése

A képviselõ-testület megtárgyalta Gömöri
László kérelmét, és a használt digitális
mozivetítõgép beszerzését jóváhagyja (cca.
10 M Ft értékben) az alábbiak szerint:
Gömöri László 2015. évtõl kezdõdõen a je-
lenlegi évi 600.000,- Ft bérleti díj helyett
1.000.000,- Ft bérleti díjat fizet, a jelenlegi
bérleti szerzõdés lejáratát követõen a kép-
viselõ-testület a szerzõdését további 5 év-
vel meg kívánja hosszabbítani.
A bérleti jogviszony meghosszabbításával
(a lejáratot követõ 5 év) a vásárlás elõtt
3.000.000,- Ft-ot bérleti díjként Gömöri
László megfizet az Önkormányzat részére.
Ez az összeg a 2015-2016-2017. évi bérleti
díjakat foglalja magába.  

2. Petõfi Sportegyesület pályázattal
kapcsolatos kérelme

A Kt. megtárgyalta a Petõfi Sportegyesület
kérelmét, melyben a sportpálya területén
építési engedély köteles beruházásra vo-
natkozó pályázat benyújtásának támogatá-
sát kéri a futball szakosztályvezetõ. 
A képviselõ-testület a pályázat benyújtását
nem támogatja, mivel az Egyesület elnöke,
és a képviselõ-testület sem ismeri a pályá-
zatban foglalt feltételeket részletesen.

3. Keszeg utca homokföveny
Árajánlatok a Keszeg utca É-i vé-
gén található szabad strandi sza-
kaszon homokföveny kiépítésére

Zamárdi Város Önkormányzata a jogerõs
vízjogi engedélyeket követõen megbízza az
�Aqua-Sió� Vízépítõ Kft-t bruttó
14.024.727,- Ft kivitelezési áron a Keszeg
utca É-i végén található szabad strandi sza-
kaszon homokföveny kiépítésére. A kivite-
lezés fedezete a 2014. évi költségvetésben
biztosított.

4. Árajánlatok a Kõhegyi utak felü-
leti zárásának elvégzésére

Zamárdi Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete megbízza a Kõvágó-Ép
Kft-t ,  hogy a bruttó 8.625.840,- Ft áron 

- a Nyugati pincesornak a Kilátó
épülete és a Római út közötti
szakaszán,

- a Fehér kapu dûlõnek a Kõhegyi
út és a Római út közötti szaka-
szán,

- a Római útnak a Fehér kapu dû-

lõ és a Nyugati pincesor közötti
szakaszán kétrétegû, kétszeresen
alázúzalékolt felületi zárást ké-
szítsen, valamint 

- az Alsó pincesor szükséges
kátyúzásos javítását elvégezze.

A képviselõ-testület az árajánlatokban
nem szereplõ 
- Római útnak a Kilátó dûlõ és a Nyugati
pincesor közötti szakasza, 
- és a Kereszt dûlõnek a Kõhegyi út és a
Kilátó épülete közötti szakasza 
tekintetében szintén el kívánja végeztetni a
kétrétegû, kétszeresen alázúzalékolt felü-
leti zárás elkészítését, ezért a kivitelezõ ki-
választására, és a vállalkozói szerzõdés alá-
írására felhatalmazza a polgármestert a
legalacsonyabb árajánlat alapján.
A kivitelezés fedezete az általános tarta-
lék.
(A munkákat azóta elvégezték.) (MZs).

5. Táncsics és Mikes Kelemen utcák
rossz burkolattal rendelkezõ sza-
kaszainak burkolat felújítási
munkálatai

A Kt. megbízza az Útéppark Kft-t, hogy a
Táncsics utca Dessewffy utca és part közöt-
ti szakaszán (Dessewffy utca � Munkácsy
Mihály utca közötti szakasz ép burkolatú
részének kivételével), valamint a Mikes
Kelemen utca Munkácsy Mihály utca �
Gáspár András utca közötti szakaszán a
burkolat-felújítási munkálatokat bruttó
8.993.673,- Ft áron végezze el.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert,
hogy a 2014. évi költségvetésben fenti célra
meghatározott összegbõl fennmaradó
3.500.000,- Ft-ból 500.000,- Ft-ot burkolat-
festésre, 3.000.000,- Ft-ot pedig a Damja-
nich utca kátyúzására használják fel, a leg-
alacsonyabb ajánlatot adó kivitelezõ meg-
bízásával.
A kivitelezés fedezete az általános tarta-
lék.

6. Árajánlatok a Kiss Ernõ utca
2055/15 hrsz-ú, valamint a Bács-
kai utca 3270/15 hrsz-ú ingatlano-
kon wc konténerek ivóvíz ellátásá-
ra és szennyvíz-elvezetésére

A Kt. megbízza a II. számú Mélyépítõ
Kft-t, hogy a bruttó 1.753.362,- Ft áron a
Bácskai utca, bruttó 3.023.235,- Ft áron
2055/15 hrsz-on (volt fizetõstrand) létesí-
tendõ wc konténerek ivóvíz ellátását és
szennyvíz elvezetését elvégezze. Tekintet-
tel arra, hogy a DRV Zrt részérõl a tervek
jóváhagyása még nem történt meg, ameny-
nyiben a tervek módosítását írja elõ a szol-
gáltató, úgy a módosított tervek alapján a
legalacsonyabb ajánlatot adó kivitelezõ ár-
ajánlata is változathat ennek mértékében.

7. Templom tér felújítása, I. ütem
Templom tér D-i oldalának át-
építése

A képviselõ-testület döntése alapján a

Zamárdi, Templom tér D-i oldalának át-
építése tárgyában tervezési ajánlatokat kell
kérni.
A tervezési koncepciónak a gyalogjárda
felújítására, a csapadékvíz elvezetésére, az
útpadka térburkolására, támfal kialakítá-
sára, valamint a köztes zöldfelület rende-
zésére kell kiterjednie.

8. Zamárdi, Kossuth Lajos utca for-
galmi rendje

A képviselõ-testület megtárgyalta a Kos-
suth Lajos utcai forgalmi renddel kapcso-
latos tájékoztatást és úgy határoz, hogy az
utca Siófok felõli részén kialakított várako-
zó sáv megszüntetésével a tervezési eljárást
megindítja annak érdekében, hogy az ut-
cán ismét kétirányú forgalom legyen. A sáv
megszüntetése a pályázat fenntarthatósá-
gát nem érintheti.

9. Rendeletek megalkotására, módo-
sítására javaslat

Zamárdi Város Önkormányzata egyhangú,
7 igen szavazattal megalkotta rendeletét a
közterületek használatának rendjérõl, a
közszolgálati tisztviselõk közszolgálati jog-
viszonyával kapcsolatos egyes kérdésekrõl,
a felsõfokú tanulmányok támogatásáról.

10. Városi Tourinform Iroda, Közös-
ségi Ház, Városi és Iskolai Könyv-
tár elõterjesztései

A Kt. az idegenforgalmi szezonra történõ
felkészülésrõl szóló beszámolót elfogadja,
az iroda nyílászáróinak biztonsági ráccsal
történõ ellátását nem engedélyezi, az iroda
épületének teljes homlokzat felújítását a
költségvetésben biztosított összeg terhére
biztosítja.

11. Balatoni Játszadalom helyszíné-
vel kapcsolatos döntés

A Kt. nem kívánja megváltoztatni a Bala-
toni Játszadalom eddigi helyszínét. A bi-
zottság javaslatát, hogy 2015. évtõl a sze-
zonnyitó rendezvény a központi részen ke-
rüljön megrendezésre, a jövõ évben kíván-
ja ismét tárgyalni.

12. Zimek Manufaktúra által fel-
ajánlott beülõk elhelyezése

A Kt. köszönettel vette, de nem javasolja a
Zimek Pálinka Manufaktúra által felaján-
lott beülõk kihelyezését a parti területre. A
beülõk kihelyezését a Petõfi Sportegyesü-
let a sportpályán biztosítani tudja.

13. Személyszállító (taxi) helyek
hasznosítására pályázat kiírása

A képviselõ-testület megtárgyalta az elõ-
terjesztést, és az alábbiak figyelembevéte-
lével azt elfogadja:
Az ideiglenesen kialakított közterület-
használatra taxi-gépkocsinként minimum
40,000,- Ft/év/jármû összeget állapít meg
azzal, hogy a helyi vállalkozók elõnyt élvez-
nek.
Az alábbi helyekre jelöli ki a megfelelõ
közterületet:
- Zamárdi, Kiss Ernõ utca és Panoráma ut-
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ca D-i oldalával párhuzamos területrészen
összesen 35    helynek megfelelõ közterü-
let,
- Vasútállomás és környékén 5 db helynek
megfelelõ közterület, 
- a II. és III. Autóskemping közötti részen
10 db helynek megfelelõ közterület.
- A további - Zamárdiban megrendezésre
kerülõ - rendezvények helyszínei. Eseti
egyeztetés az Önkormányzattal.

14. Háziorvosi körzetek korszerûsíté-
sére vonatkozó pályázatról tájé-
koztatás

A Kt. megtárgyalta az alapfokú egészség-
ügyi ellátáshoz kapcsolódó, háziorvosi kör-
zetek korszerûsítésére vonatkozó pályá-
zatról szóló tájékoztatást, és a pályázatot
be kívánja nyújtani a megfelelõ elõkészí-
tést követõen.

15. Általános Iskola fûtéskorszerûsí-
tésére ajánlatok megtárgyalása

A képviselõ-testület az általános iskola fû-
téskorszerûsítésére vonatkozó gáztervezé-
si ajánlatok közül a legalacsonyabb áraján-
latot adó  Finta László vállalkozót
(Balatonboglár, Vikár Béla utca 54.) bízza
meg a munkák elvégzésével bruttó
210.000,- Ft, azaz Kettõszáztízezer forint
összegért. 

16. Horse Evolution Kft kérelme
A Kt. megtárgyalta és tudomásul veszi a
Horse Evolution Kft kérelmét, mely sze-
rint 2014. évben a Szent István utca déli ol-
dalán a vállalkozás részére biztosított terü-
letet nem veszi igénybe. 
Az Önkormányzat, amennyiben igény lesz
rá, a területet ez évben hasznosítani kíván-
ja.
Javasolja a kérelmezõ részére, hogy 2015.
évre vonatkozóan a bérleti igényét nyújtsa
be, és amennyiben a területen a telekkiala-
kítással kapcsolatban még a munkálatok
nem indulnak meg, úgy a területet célsze-
rû a részére biztosítani.

17. Koszter Edit és társai kérelme
A Kt. megtárgyalta Koszter Edit és társai
kérelmét a Kossuth Lajos utca végén ren-
dezvények ideje alatt felállított színpad át-
helyezésére vonatkozóan, és az áthelyezés
lehetõségét megvizsgálja.

18. Bandi 2000 Bt kérelme
Zamárdi, Benczúr utca 14. szám 
alatti ingatlan bérbeadása

A Kt. megtárgyalta a Bandi 2000 Ingatlan-
forgalmazó Betéti Társaság kérelmét, és a
Zamárdi, Benczúr utca 14. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonú ingatlant bérbe ad-
ja a gazdasági társaság részére 2014. június
1. napjától 2014. szeptember 15. napjáig. 
Bérleti díj: 450.000,- Ft, azaz Négyszázöt-
venezer forint, amely összeget a bérlõ kö-
teles a szerzõdéskötéssel egyidejûleg egy
összegben megfizetni. A korábbi évek gya-
korlatának megfelelõen az ingatlan rezsi-
költsége bérlõt terheli.
Elfogadja bérlõ ígérvényét, miszerint a
szerzõdés megkötéséig az Önkormányzat
felé fennálló tartozását (Mani-K Kft) egy

összegben rendezi.  A bérleti szerzõdés
megkötésének feltétele a tartozás rende-
zése. 
Egyidejûleg felülvizsgálta korábbi dönté-
sét az ingatlan elidegenítésére vonatkozó-
an és úgy határozott, hogy ellenkezõ dön-
tésig felfüggeszti az ingatlan értékesítését.

19. Kokas István zamárdi lakos ka-
matmentes kölcsön ügye

A Kt. Kokas István Zamárdi Tóközpuszta
3/4 szám alatti lakos részére elsõ lakáshoz
való jutás, vásárláshoz a helyi rendelet sze-
rint 700.000 Ft. kamatmentes, visszatérí-
tendõ támogatást nyújt, 10 év futamidõre. 

20. Kulturális Alap pályázatok elbí-
rálása

A képviselõ-testület a kiírt Kulturális
Alapra beérkezett pályázatokkal kapcso-
latban az alábbi támogatási összegeket
hagyja jóvá a pályázatot benyújtó civil
szervezetek részére:

� Nagy Ágoston 70.000,- Ft, 
� Földessy Margit, Galántai Márk 

400.000,- Ft, 
� Bodrogi Éva 120.000,- Ft, 
� Bácskai utcai üzlettulajdonosok 

500.000,- Ft, 
� Egészségõr Egyesület 70.000,- Ft,
� Tálos Ágota 450.000,- Ft, 
� Zamárdi Baráti Kör 210.000,- Ft,
� Bodrogi Éva, Veit Judit

120.000,- Ft. 
A pályázati keretbõl fennmaradó 60.000,-
Ft összeg további szétosztásával a képvise-
lõ-testület a polgármester urat bízza meg.
Az elnyert pályázati összegek elszámolása
az alábbiak szerint történjen meg:
A pénzügyi támogatást a támogatottak a
támogatási szerzõdés aláírását követõen
legfeljebb 100.000,- Ft összegû részletek-
ben vehetik fel. A támogatási részössze-
gekkel annak felvételétõl számított 30 na-
pon belül kötelesek elszámolni. A követ-
kezõ részlet(ek) felvételének feltétele a
korábban felvett részlet elszámolása. 

21. HPS Experience Kft közterület-
használati ügye

A Kt. a HPS Experience Kft részére enge-
délyezi promóció (Milka) megrendezését
2014. július 19. és augusztus 9. közötti idõ-
szakban egy napra, maximum 3 órás idõ-
tartamra. A pontos idõpontot a rendezõk a
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály-
lyal kötelesek egyeztetni.
A képviselõ-testület a Margó Ede sétá-
nyon a közlekedést nem engedélyezi, a
promóciót az utcavégekre történõ le-, és
felhajtással oldják meg a szervezõk. Min-
den szükséges enedéllyel a szervezõknek
kell rendelkeznie. A díjszabás 20.000,-
Ft/napban állapítja meg a képviselõ-testü-
let.

22.  Strandi öltözõk hasznosítása
A Kt. a Season Media Group � Sajtos
Krisztián kérelmének helyt ad, és a strandi
öltözõk hasznosítására vonatkozóan bérle-
ti szerzõdést köt � 6 db öltözõ kivételével �
60.000,- Ft/szezon/öltözõ bérleti díjért.

A 6 db öltözõrõl, mely önkormányzati hir-
detõfelületként fog funkcionálni, a Beru-
házási és Városüzemeltetési Osztály Gál
Péter népmûvelõ bevonásával döntsön.
A bérleti idõ lejártával az öltözõk eredeti
állapotba történõ helyreállításáról a bérlõ-
nek kell gondoskodnia.

23. Önkormányzati faházak felület-
kezelése

A Kt. a megrendelt önkormányzati mobil
faházak felületkezelésére beérkezett ár-
ajánlatot elfogadja bruttó 393.700,- Ft ösz-
szegben. A munka elvégzésével megbízza
a Sziko Kft-t. Határidõ: 2014. május 31.

24. Zamárdi, Rétföldi utca déli olda-
lán lévõ önkormányzati terület
bérbeadása

A Kt. a Rétföldi utca déli oldalán lévõ ön-
kormányzati területet bérbeadja azon 7 in-
gatlantulajdonosnak, akik jelezték bérbe-
vételi igényüket. A bérleti díjat a képvise-

lõ-testület 100,- Ft/m2/hó összegben a köz-
terület-használatról szóló rendelet módo-
sításával egyidejûleg kívánja megállapítani
azzal, hogy az elõterjesztésben szereplõ ki-
kötések a bérleti szerzõdésben kerüljenek
feltüntetésre, melyek az alábbiak:

� építésbõl vagy bontásból származó
törmelék tárolására úgy lehet bér-
leti szerzõdést kötni, hogy csak a 
törmelék elszállításának megoldá-
sáig (legfeljebb 1 hétre szóló) bér-
leti szerzõdés köthetõ

� a bérlettel érintett terület a ma-
gán telkek déli határával közvetle-
nül szomszédos útrészen (azaz 
közvetlenül a kerítések mellett) 
foglalható csak el 

� a bérelt terület nagyságától függet-
lenül az út közlekedési felületként 
történõ használata változatlanul 
biztosítható legyen a már meglévõ 
(�kitaposott�) nyomvonalon

� a fenti döntésbõl következõen az 
egy ingatlan által maximálisan bé-
relhetõ területnagyságot az adott 
ingatlan szélessége és a gépjármû 
nyomvonal közti távolság fogja 
meghatározni. A mérési bejárás 
során tapasztalható volt, hogy 
ezen a területrészen elfér a legna-
gyobbként felmért 160 m² -es en-
gedély nélkül használt rész is.

25.  Játszótéri eszközök pótlása
A Kt. az elhasználódott játszótéri elemek
pótlására beérkezett árajánlatok közül a
legolcsóbb árajánlatot adó Sziko Kft aján-
latát fogadja el 1.840 e Ft+ÁFA összegben
azzal, hogy a játszótereket folyamatosan,
teljes eszközcserével kell felújítani. Az elsõ
ütemben a Bácskai utcai játszótér felújítá-
sa szükséges, 2014. június 15-ig.

26.  Macha Lajosné kérelme
A Kt. megtárgyalta Macha Lajosné váci la-
kos kérelmét, és azt nem támogatja (Eöt-
vös utcai apartman elé élõsövény ültetése).

27. Zamárdi, Szent István utca,



Rangadó fogadó elõtti gyalogjár-
da felújítása, csapadékvíz-elveze-
tése

A Kt. a Zamárdi, Szent István utca Rang-
adó fogadó elõtti gyalogjárda felújításával
megbízza a legalacsonyabb árajánlatot adó
Fecske Kft-t 1.689.227,- Ft összegben az-
zal, hogy a Rangadó Magyarország Kft a
csapadékvíz-elvezetés költségeit vállalja
bruttó 360.172,- Ft összegben, amelyet az
Önkormányzat számlaszámára befizet.

28. Dr. Hubai József Zamárdi, Jó-
zsef Attila utcával kapcsolatos
észrevétele

A Kt. megtárgyalta Dr. Hubai József bead-
ványát, és részére az alábbi tartalmú vá-
laszlevél megküldését kéri a hivatal részé-
rõl:
�Az Önkormányzat a József Attila utca vé-
gén lévõ területtel kapcsolatban nagyobb
beruházást addig nem kíván elvégezni,
amíg az utcavégeken elhelyezendõ stégek
le- és felszállítása nem megoldott, illetve
nem ismert. Amennyiben a stégek szállítá-
sa nem okoz a területen kárt, úgy a terve-
zett padok, bokrok, stb. elhelyezésérõl is
ezt követõen tudnak gondoskodni.�

29. Játszótér,park létesítése ( Kiss
Ernõ utca É-i oldala,a Mauro piz-
zéria mellett)

A Kt. megbízza a vázlatterv alapján Gazsó
István tervezõt a zamárdi 2056/8 hrsz. alat-
ti ingatlanon létesítendõ játszótér, park
megtervezésével az alábbi szempontok fi-
gyelembevételével:
- A területen kerüljön még a feltüntetette-
ken kívül bébi hinta, hinta, a meglévõ fa
körül padok kialakítása, kamera és világí-
tás biztosítása.
A Kt. a tervezési díj összegét elfogadja,
ami 395.000,- Ft+ÁFA,és felkéri a hivatalt,
hogy egy tájékoztató táblát helyezzenek ki
arról, hogy milyen létesítményt tervez az
Önkormányzat a területen létrehozni.

30. Zamárdi Polgárõr Egyesület
megbízása strandi biztonsági
szolgálat ellátására

A Kt. 2014. július 1 és augusztus 31 között,
pénteken, szombaton, vasárnap és kiemelt
ünnepnapokon a Zamárdi Polgárõr Egye-
sületet megbízza a strandi biztonsági szol-
gálatra vonatkozóan az elõzõ évekhez ha-
sonlóan.

31. Köztéri kamerák beszerzése, áthe-
lyezése

A testület további köztéri kamerák beszer-
zését támogatja az általános tartalék terhé-
re azzal, hogy a jelenleg kevésbé veszélyez-
tetett helyszínre kerüljenek át a már mû-
ködõ, kisebb felbontású kamerák. Ameny-
nyiben lehetõség nyílik rá, pályázatot kell a
beszerzésre benyújtani.

32. Körforgalommal kapcsolatos pá-
lyázatok elbírálása

A Kt. Simándi István pályázatát kívánja

megvalósítani a Rákóczi és Aradi utca sar-
kán lévõ téren, Gál Péter pályázatát a mil-
lenniumi parkba.
A körforgalmi pályázat nyertesének Újvári
Eszter ötletét fogadja el azzal, hogy a kihe-
lyezett Balaton tábla tükrözõdésmentes
anyagból, kék színben készüljön el.

33. Közterületen, pavilonból történõ
árusításra állásfoglalás

A képviselõ-testület azokat a kérelmeket,
melyben pavilonból történõ árusításra kér-
nek engedélyt, a továbbiakban elutasítja,
illetve felhatalmazza a hivatalt arra, hogy a
testület döntésérõl az érintetteket tájékoz-
tassa.

A zárt ülés határozatai:

- II. számú háziorvosi körzetre ki-
írt pályázattal kapcsolatos dön-
tés

A Kt. a II. számú háziorvosi körzet álláshe-
lyére kiírt pályázatot eredménytelennek
minõsíti.
A képviselõ-testület a II. számú háziorvosi
körzet betöltését továbbra is meg kívánja
oldani, amennyiben szükséges, további pá-
lyáztatással.

- Önkormányzati faházak bérleti
díja
A képviselõ-testület az Önkor-
mányzat tulajdonát képezõ mobil
faházak bérleti díját rendezvé-
nyen történõ bérbeadásnál
15.000,- Ft/db/nap árban határoz-
za meg.

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 2014. május 12-i, rendkívüli
ülésérõl

1. GAMESZ intézményvezetõi ál-
láshelyre kiírt pályázat elbírálá-
sa.
Horváth-Hajmási Beáta zamárdi
lakos GAMESZ megbízott veze-
tõi álláshelyre történõ kinevezése

Zamárdi Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete határozott idõre, 2015. má-
jus 31. napjáig megbízza GAMESZ intéz-
ményének élére magasabb vezetõi státusz-
ba, és kertészmérnök határozatlan közal-
kalmazotti jogviszonyban tovább foglal-
koztatja Horváth-Hajmási Beáta 8621
Zamárdi, Endrédi utca 22. szám alatti la-
kost. 

2. Útfelújítással, burkolatfestéssel
kapcsolatos döntés

Az Önkormányzat megbízza a legalacso-
nyabb árat adó Harsányi�89 Kft-t, hogy a
burkolatjel felfestési munákat végezze el

bruttó 701.471,- Ft áron. A burkolati jel
festési munkák az Aradi utcai hosszirányú
burkolati jelre is terjedjenek ki. 
A szükséges összeg fedezete a 107/2014.
(IV.28.) KT számú határozat alapján, illet-
ve az általános tartalék terhére biztosított.

3. Táncsics és Mikes Kelemen ut-
cák rossz burkolattal rendelkezõ
szakaszain burkolat felújítási
munkálatainak elvégzése, aján-
lat kiegészítése

�A�: Zamárdi Város Önkormányzata a
107/2014. (IV.28.) KT számú határozatá-
ban foglaltakon felül a Táncsics és Mikes
Kelemen utcákat összekötõ Gáspár And-
rás utca kb. 27 fm hosszúságú, és 3.5 m szé-
lességû szakaszát aszfaltréteggel le kívánja
burkolni, illetve a Damjanich utca
Poltenberg-Leiningen Károly közötti sza-
kaszának 127 fm-es és a Kazinczy-Nagy
Sándor utca közötti 42 fm-es szakaszának
felújítása is szükséges.
A fenti plusz munkák fedezete, mely kö-
rülbelül 3.000.000,- Ft, az általános tarta-
lék.

�B�: A képviselõ-testület szintén a
107/2014. (IV.28.) KT számú határozatá-
ban a kõhegyi utak felületi zárására vonat-
kozóan az idõközben érkezett árajánlatot a
Kõvágó-Ép Kft részérõl � mely bruttó
2.080.451,- Ft � elfogadja azzal, hogy a
2014. évi költségvetésben meghatározott
összegen felüli cca. bruttó 706.000,- Ft ösz-
szeget a kõhegyi ingatlantulajdonosok által
befizetett összeggel együtt biztosítsák.

Matyikó Zsuzsa

2014. július 4.oldal Zamárdi Hírmondó

Tisztelt Szülõk!

2014. július 15-tõl,
17 órától a 

Közösségi Házban
egy héten át kézmûves

szakkört tartok: készítünk
agyagtárgyakat, gipsz-fi-

gurákat, textilképeket,
meselapokat, festünk óriás

lényeket, drótból for-
mázunk kitalált állatokat....
A foglalkozások az Önkor-

mányzat által támogatottak.

Köszönettel: Bodrogi Éva
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Schrödl Károly
1936-2014

Megrendüléssel értesültünk róla, hogy
életének 78. évében elhunyt

Schrödl Károly,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

zamárdi csoportjának vezetõje.

A képviselõ-testület nevében õszinte részvéte-
met fejezem ki Karcsi bácsi szeretteinek, hoz-

zátartozóinak.
Egy Zamárdit szeretõ, a településért önzetle-

nül dolgozó, közösségépítõ polgárunk
távozott közülünk.

Emlékét mindörökre megõrizzük.

Zamárdi város képviselõ-testülete nevében:
Csákovics Gyula polgármester

Kö r f o r g a l omm a l  k a pc s o l a to s  p á l yá z a t

148/2014. (IV.28.) KT határozat:

Tárgy: Körforgalommal kapcsolatos pályázatok elbírálása

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete Simándi István
pályázatát kívánja megvalósítani a Rákóczi és Aradi utca sarkán lévõ
téren, Gál Péter pályázatát a millenniumi parkba.
A körforgalmi pályázat nyertesének Újvári Eszter ötletét fogadja el
azzal, hogy a kihelyezett Balaton tábla tükrözõdésmentes anyagból,
kék színben készüljön el.

Csákovics Gyula sk. polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Az önkormányzat nevében

köszöntötték június 3-án a

szociális bizottság tagjai

Szakáli Péternét 91.

születésnapja alkalmából.

Jó egészséget kívánunk

Rózsi néninek;

Isten éltesse sokáig!Trianoni megemlékezés
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Zamárdi Város Önkormányzat
Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a t. Lakosságot, Érintetteket! 

Zamárdi Város Önkormányzata a Balaton Sound fesztivál által fokozott terhelésnek kitett és jelenleg zúzalékos
burkolattal rendelkezõ utcák közül az alábbiak kiépítését tervezi a 2014-es évben:

Zamárdi, Nyírfa utca teljes hosszúságban
Fûzfa utca  teljes hosszúságban
Nyárfa utca  ( Bácskai utca és Kecskeméti utca közötti szakasza) 
Harcsa utca ( Panoráma utcától É-ra lévõ szakasza)

Fenti utcák esetében komplett -teljes szerkezetre kiterjedõ- útépítési munkákra fog sor kerülni, és aszfaltszõnyeggel
kerülnek burkolásra. Az utcák építési engedélyezési eljárása jelenleg zajlik, az építési munkákra várhatón a nyári sze-
zont követõen fog sor kerülni.  

Zamárdi, 2014.június 24.  
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Zamárdi Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a t. Lakosságot, Üdülõtulajdonosokat,
Érintetteket! 

Az idei évben Zamárdiban 2014. július 10-14-e között ke-
rül megrendezésre a Balaton Sound Fesztivál 2014.

2014. július 4. (péntek)  12.00. órától nyit a Polgármesteri
Hivatal ( 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.) hátsó bejáratá-
nál elhelyezett konténer, ahol sorszámozott behajtási en-
gedélyeket lehet beszerezni.  A konténer  értelem szerint a
fesztivál ideje alatt- 10.00. órától  18.00 óráig lesz nyitva, de
este 22. oo óráig ügyeletet -telefonon- biztosítanak a szer-
vezõk, mely szám a konténer oldalán lesz megtalálható.

2014. július 7-én (hétfõn) 8.00 órától- július 15. (kedd) 8.00
óráig megkezdõdnek az érintett területeken- mellékelt tér-
kép alapján- az utcalezárások, melyeket a képviselõ-testü-
let elfogadott. 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 terjedelemben kerül kiterjesztésre,
valamint a Zamárdi, Kiss E. utca és Panoráma utca D-i ha-
tárvonalig terjedõ terület a rendezvényterület része, me-
lyen a Fesztivál Biztonsági Szolgálata jogosult intézkedni. 
Felhívom a figyelmet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a le-
zárt és rendezvényhez tartozó területen csak behajtási en-
gedéllyel lehet közlekedni, illetve kizárólag magánterüle-
ten lehet parkolni.

Kérünk mindenkit, hogy saját és vendégautói parkolását
magánterületen oldja meg. A parkolási szabályok betartá-
sát a rendõrség és a közterület-felügyelet ellenõrzi. (A ki-
adott és sorszámozott behajtási engedélyekrõl is statisztikai
célból nyilvántartást vezetünk.) Minden lezárt területen
lévõ ingatlanhoz max. 4 db behajtási engedélyt ( lakcím,
rendszám, telefonszám) adnak ki a szervezõk. 

Zamárdi Város Önkormányzata az idei évben is úgy dön-
tött, hogy a közterületet semmilyen formában nem adja
bérbe a rendezvény ideje alatt. Felhívjuk a magánterüle-
tekre kitelepülõk figyelmét, hogy a tevékenységük végzésé-

hez szükséges engedélyeket kötelesek beszerezni, a jogsza-
bályokat 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 2014.
július 9-én szerda 14.00 órakor nyit. Aznap zajmérések is
várhatók a végleges beállítások végett.  A rendezvény to-
vábbi ideje alatt is folyamatosan zajszintmérések lesznek.

Hang (zaj)vonal: 06/ 1 9200 676
B. Sound infovonal:  06/1 9200 666 

Zamárdi városban a Balaton Soundhoz tartozó rendez-
vényterületen és a további forgalom elõl elzárt területen, a
kempingek közötti részen, a mellékelt és szervezõk által le-
zárt, forgalmirend-változással érintett területeken, kizáró-
lag az önkormányzattal kötött és érvényes közterület-hasz-
nálati szerzõdéssel  rendelkezõ� a szervezõkkel egyeztetve,
felmatricázva és minden szükséges hatósági engedély birto-
kában- személyszállítási szolgáltatást végzõk jogosultak
utasfelvétel céljából tartózkodni, várakozni, megállni.  

A helyi Közterület-felügyelet, valamint a rendõrség a fenti-
ek betartását ellenõrizni fogja.

Tájékoztatom Önöket továbbá az �Autós kempingek� és a Ba-
laton Sound rendezvényterületek közötti -Zamárdi,
Szabadstrand- és  Kilátó utca  gyalogosforgalma várhatóan
meg fog növekedni.

Természetesen ezekrõl a változásokról az önkormányzati
lapban, honlapon és további  információkról  a
www.sziget.hu oldalon is elérhetõ a tájékoztatás.

Zamárdi, 2014. június 19.  
Türelmüket és megértésüket továbbra is köszönjük!



Június 6-án tizenhetedik alkalommal került megrendezésre
a Veterán Atlétikai Bajnokság és Dobribán Géza
Emlékverseny. 12 versenyszámban mérték össze erejüket a
versenyzõk. 

A versenyek és az azt követõ eredményhirdetés is jó hangu-
latban zajlott, a versenyzõk mindig jó szívvel térnek vissza,
bár idén kevesebb versenyzõ érkezett (tavalyhoz képest 20
fõvel voltak kevesebben a nevezõk). 
Kiemelkedõ eredmények is születtek a nap során: Susanne
Wissimger diszkoszvetésben világcsúcsot dobott (24,80 m).
Benes Magdolna kalapácsvetésben ért el országos csúcsot:
39,86 métert.

Legfiatalabb versenyzõnk 7 éves volt, aki 100 méteres sík-
futásban versenyzett. 
Zamárdiak is szépen helytálltak a versenyben, íme, az ered-
ményeik:
Hirschmann Attila 3000 méteren 2. helyezést ért el; a fiat-
alok közül Palkovics Krisztián hármasugrásban 3., Nagy
Gergõ 4. helyezést ért el. 

Köszönjük szépen a segítõknek, támogatóknak:
� a büfében Nagyné Magdi, Puruczkyné Angéla néninek, 

Panni néninek
� a segítõknek a pályán, versenyirodában a számítógépes 

fiúknak
� Iberpaker Gábornak (SEFAG ZRT- szántódi Erdészet 

Igazgatóságának), aki a vacsorához biztosított vadhúst
� Petõfi SE, ifj. Joó Gábor és a Gamesz munkáját a pálya 

rendbetételéért. 

Zamárdi Hírmondó 7.oldal 2014. július

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei
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RR eenn ddeezzvvéé nnyyeekk   jjúúll iiuu ss bbaann ::  

Július 10-13. Balaton Sound Fesztivál
Július 10-augusztus 14. csütörtöki napokon

Zamárdi séták-ingyenes túravezetés
Július 13, 27. Lurkók vitorlára! �

ingyenes gyermekvitorláztatás
Július 19. Orgonakoncert

a plébániatemplomban �Karosi Bálint 
Július 21-24. Vitorlás napközis tábor
Július 25-27. II. Rosé Fesztivál
Helyszín: Kossuth Lajos utca vége, Kiss Ernõ utca rendez
vény terület és szabad strand 
Mûsorvezetõ: Szikra László humorista - Rádiókabaré ,
Stand-up comedy
Mindennap 16.00 órától kirakodó termelõi és kézmûves vásár,
neves villányi és balatoni borok.
JÚLIUS 25. péntek
18.00-tól felvonulás a polgármesteri hivataltól a

Rákóczi utcán a rendezvény helyszínére
18.30-tól Villány bemutatkozó mûsora, felvonul a

villányi borrend
20.00-21.00 Vivat Bacchus elõadása
21.00-23.00 Retrofon együttes koncertje
JÚLIUS 26. szombat
15.00-18.00 PART FM élõ kívánságmûsor
18.00-18.30 Szikra László humorista

stand-up comedy mûsora
19.00-20.00 MZTSZ Kõbányai Zenei Stúdió mûsora,

közben:bemutatkozik a zamárdi Rocky csapat
20.00-21.00 Virágh József és Vásári Mónika operettmûsora
21.00-23.00 THE FREAK END zenekar koncertje
JÚLIUS 27. vasárnap
18.00-18.15 Zamárdi néptáncosok fellépése
18.15-19.00 Szikra László humorista

stand-up comedy mûsora
19.00-19.30 KIRÁLY VIKTOR KONCERT
19.30-20.00 MZTSZ Kõbányai Zenei Stúdió mûsora
20.00-21.00 �Túl az Óperencián � címû operett -Nosztalgia 

nóta mûsor, fellép: Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ

Július 31-augusztus 3.     XIV. Balatoni Játszadalom
Augusztus 2. VII. Szent Kristóf Íjász Avar Kupa
Augusztus 2.  Orgonakoncert a plébániatemplomban-   

Dudás Ferenc
Augusztus 5. Magyar zongorás négyes-

koncert a plébániatemplomban.

A május 17-én idõjárási okok miatt elmaradt
FÕZÕVERSENY új idõpontja :2014. AUGUSZTUS 30.

Mindenkit-aki a májusi fõzõversenyre beadta jelentkezését
- szeretnénk egy megerõsítésre kérni elektronikus vagy te-
lefonos, akár személyes megjelenés formájában az iroda
nyári terheltségére és a rendezvény párhuzamos szervezésé-
re való tekintettel. Köszönjük az együttmûködést.
Balaton Sound, VOLT, Sziget, B. my. Lake, Strand feszti-
vál, Budapest Park, Akvárium Klub jegyértékesítés
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra, koncertekre je-
gyeket, bérleteket vásárolni.
Fizetni: készpénzzel (HUF), bankkártyával, SZÉP kártyá-
val, utalványokkal is tudnak.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több
színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó,
baseball sapka, strandtáska 
Új ajándéktárgyak érkeztek: bögrék, esernyõ, toll+kulcstar-
tó készlet.
Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Figyelem, felhívás!
A tavalyi évben több alkalommal kaptunk olyan telefonokat,
bejelentéseket, hogy az iroda nevével visszaélve, a
Tourinform irodára hivatkozva, különbözõ internetes hirde-
tési lehetõségeket kínáltak (több tízezer forintért), magán-
házakhoz mentek ki fényképezni (szintén nem kevés pén-
zért.) Hirdetés céljából (különbözõ tudakozóknak, telefon-
könyveknek, internetes megjelenésekhez) nem adjuk ki har-
madik félnek a vállalkozók, szálláskiadók adatait, senki he-
lyett nem kötünk megjelenésre/fotózásra vonatkozóan szer-
zõdéseket. 
Az iroda www.zamardi.hu oldalt, valamint a www.itthon.hu
oldalon, a Zamárdira vonatkozó anyagokat szerkeszti; ehhez
a 2 oldalhoz van hozzáférési jogunk. 
Minden esetben telefonos megkeresés után/csak írásban ke-
ressük fel Ügyfeleinket a szálláskatalógus, valamint a  hon-
lap frissítése céljából; valamint a Zamárdi Hírmondóban is
megjelentetjük a különbözõ híreinket, felhívásainkat. 
A zamardi.hu oldal vendég centrikusabb mûködése céljából
a szállásadóktól és a vendéglátó egységektõl folyamatosan
várjuk a frissen készített, legalább 1600x1200 pixel méretû
képeket, amelyek a beérkezések idõpontjában folyamatosan
cserére kerülnek. Az ingatlanokról készített fotókat elektro-
nikus úton vagy személyesen adathordozón várjuk az irodá-
ban folyamatosan nyitva tartási idõben. Az új fotóállomány
frissítése után Zamárdi város turisztikai oldala megújul
várhatóan az õsz folyamán. Bõvebb információért fordulja-
nak hozzánk bizalommal.

Hûséges vendégeknek oklevél
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis aján-
dékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit! Várjuk
azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek vendégei 5,
10, 15, 20, 25� vagy még régebb óta hûségesen visszatérnek
városunkba. Az ajánlólap a Tourinform irodában átvehetõ.
Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek kedvezmé-
nyeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó elfogadó-
hely listát. A Tourinform irodában átvételi elismervény alá-
írásával nyitvatartási idõben átvehetõ.
Nyitva tartásunk:
Júliusban hétfõtõl szombatig: 9:00-18:00 óráig, vasárnap:
9:00-17:00 óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina
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Közösségi Házi Hírek Beszámolók

JÚLIUS

alkalmi programok, események:

3-a, 9:00: vásár

15-e, 9:00: vásár

21-e, 9:00: vásár

28-a, 9:00: vásár

Ingyenes gyerkõcprogram a parton: 
július 11-e (16:00-19:00),13-a (15:00-18:00),18-a (16:00-
19:00), 20-a (15:00-18:00), 25-e (16:00-18:00), 27-e
(15:00-18:00). augusztus 2-a (14:00-19:00), 3-a (14:00-
19:00).

Helyszínek: 
Július 11-e: Jegenye tér
Július 13-a: Óriáscsúszda
Július 18-a: Táncsics utca
Július 20-a: Jegenye tér
Július 25-e: Kossuth utca vég
Július 27-e: Kossuth utca vég
Augusztus 2-a (szombat!!!):  Bácskai utca - zenepavi-
lon
Augusztus 3-a: Bácskai utca � zenepavilon

A XIV. BALATONI JÁTSZADALOM 
VÁRHATÓ PROGRAMJA:

2014. JÚLIUS 31-AUGUSZTUS 3.

Július 31-e, a hagyományok napja:

13:00-19:00: Játékos tudomány � Gyenes Jánosék já-
tékparkja a fizika csodái alapján
16:00-: Solymászbemutató
17:00-: Gulyás László vándormuzsikus mesemondó
18:00-: Tûzmadár shaolin kungfu csoport
20:00-: A játszadalom megnyitója
20:10-: Az idei Felszállott a páva-verseny gyõztese, a
TOKOS ZENEKAR (Kolozsvár) muzsikál és táncháza

Augusztus 1-e, a versenyek napja:

12:00-13:00: Vízi versenyek a Siófoki Nõi Kézilabda
Klub csapattagjaival
13:00-: Vízi- és vízparti versenyek � igény szerint
(váltók, ügyességi, labdás, frizbis)
13:00-19:00: Játékos tudomány � Gyenes Jánosék
játékparkja a fizika csodái alapján
14:00-: 100 m-es kötél-húzóverseny a parton
15:00-: IV. Zamárdi Fafoci bajnokság
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás
kézfogással a vízben (TARTALÉK IDÕPONT)
16:00-: Freestyle focibemutató
17:00-: Kudumba interaktív dobshow

Augusztus 2-a, a vidám szív napja:
11:00-13:00: Kézben fogható kishajók készítése
Gubányi Kata vezetésével
13:00-: A kishajók ünnepélyes vízre bocsájtása és
versenye
14:00-19:00: Gyerkõc program (játékpark)
15:30-16:00: Kudumba interaktív dobshow
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kézfo-
gással a vízben (FÕ IDÕPONT!!!)
17:00-: Kötélugró-bemutató
18:00-: Vaga Banda gólyalábas vásári komédia

Augusztus 3-a, a családok napja:

14:00-19:00: Gyerkõc program (játékpark)
15:00-: A Meseerdõ Bábszínház mûsora kicsiknek
16:00-: Balatoni szójátékok
(szívalkotás esetén 19:00-tól)
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kézfo-
gással a vízben (TARTALÉK IDÕPONT)
17:00-: Huszár Péter Baranta Csapat
18:00-: Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
19:00-: A pereckorona bemutatása � a játszadalom
ünnepélyes zárása.

Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy a ját-
szadalom programja még szervezésben van, változások
lehetnek! A zamárdi honlapon, plakátokon, szóróla-
pokon olvasható lesz júliusban a pontos program.
Ezúton is kérjük, minél többen jöjjenek el a szívalkotás-
ra, továbbá a pénteki versenyekre, a kishajó-készítésre
külön is szeretettel hívjuk a zamárdi gyermekeket! A kéz-
ben fogható kishajók széllel vagy fújással lesznek mûköd-
tethetõk, amikor versenyeznek! Külön díjazásban része-
sülnek a legkülönlegesebb tárgyakból összeállított vízi
�lélekvesztõk� is, valamint a különleges meghajtású al-
kotások.

BESZÁMOLÓK, HÍREK:

Június elején két érdekes elõadást hallhattak a
résztvevõk a Közösségi Házban! Nõk a repülésben cím-
mel Sülecz Aranka hölgypilóta-blogger, és Dr. Varga
Sándor Hidroplánok külföldön és egykor a Balatonon
címmel tartotta.

A trianoni emléknapon tán áttörés történt: diá-
kok is szép számmal vettek részt a Nemzeti Összetarto-
zás ezen alkalmán. Énekek, versek, visszaemlékezések
idézték meg 1920. június 4-ét és tragikus következmé-
nyeit, valamint elhangzott mindenegyes vármegye neve,
és ki-ki a neki kedvesnél feltehette karját. Ha majd mind-
egyik vármegyének lesz egyszer �gazdája� jel lesz!
Közösségi Házi szervezésben újra indult buszos kirán-
dulás Csíksomlyóra. Errõl külön beszámoló olvasható.

A Jegenye téri pünkösdi vigasság derûsen,
rendben lezajlott. Idén a túl jó idõjárás okozta a legna-
gyobb nehézséget. Hiába, a szabadtéri rendezvények
nagyrészt az Ég kezében vannak�

Júniusban új programsorozatot szerveztünk, a
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Tabi Fúvószenekar három alkalommal szolgáltatott han-
gulatos, a régi békebeli idõket idézõ térzenét a Szabad-
ság tér Sport téri részén. 

Kétszer diszkónak, egyszer pedig táncháznak
volt helyszíne a Közösségi Ház. A Zamárdiban nyaralt
testvérvárosi lengyel diákok és a mieink �egymásra ta-
lálásához�, barátságuk elmélyítéséhez járultunk ily mó-
don hozzá.

A Szent Iván éji idõutazásról és a tájházi, elsõ
világháború tematikájú alkalmi kiállítás megnyitójáról a
lap augusztusi számában számolunk be.
Õsszel szeretnénk Németh Imre grafikus- és festõ-
mûvészünk emlékére egy nagyszabású, munkássá-
gát felölelõ kiállítást szervezni. Ezért kéréssel fordu-
lok zamárdi közönségéhez: ha valakinek van otthon
vagy munkahelyén Imrétõl grafikája, festménye, je-
lezze nekünk, mert szeretnénk kölcsön kérni az em-
lékkiállításra. A szeptemberi dús programkínálat (a fõ-
zõverseny is ekkorra tolódott) miatt a kiállítás megnyitó-
jára októberben kerül sor!

Ez év elején már jeleztük, hogy a világháború
centenáriuma alkalmából autóbuszos kirándulást szer-
vezünk az olasz front emlékhelyeire (Isonzo és Piave
folyók környékére), útba ejtve Triesztet is. A kirándulás
idõpontja szeptember 4-7-e. További jelentkezéseket szí-
vesen fogadunk! Íme, a várható program:

Elsõ nap: Bled, Bohinj, Ukanc (magyar temetõ), Vintgar
szurdok, Predil-hágó, Bovec (temetõ és hadállás). Szál-
lás a Kobarid feletti Drezsnicán.

Második nap: Tolmin felett a jávorcai Szentlélek-kápolna,
Goricia (vár és múzeum), Doberdó (Nagy-hegy, Magyar
Kápolna, magyar temetõ Foglianóban, olasz
Redipugliában), Trieszt mellett a Miramare kastély (fakul-
tatív) és fürdés. Félpanzió Nova goricán a kollégiumban.

Harmadik nap: a Piave melletti Pálinka-hegyen (Monte
Grappa) lévõ temetõ, emlékmû, múzeum. (Ez kb. 400
km és 12 órás program (4 oda, 4 ott, 4 vissza). Félpan-
zió a kollégiumban.

Negyedik nap: Skociáni barlang, és további goriciai lát-
nivalók (vár, kastély), stb.

Nagybuszos út lesz, két sofõrrel. A költség a létszám
függvényében alakul. Irányárnak 60 eFt-ot számolha-
tunk. A részletek kimunkálására júliusban kerül sor. A
résztvevõktõl augusztus 20-ig 20 eFt elõleget kérünk!

Gál Péter népmûvelõ

Iskolai hírek

TANÉV VÉGI EREDMÉNYEK 2013/2014

1.o. Ambrus Emese Kiváló tanulmányi eredményéért, példamu-
tató magatartásáért és kiemelkedõ szorgalmáért 

1.o. Horváth Izabella Kiváló tanulmányi redményéért,példamu-
tató magatartásáért és kiemelkedõ szorgalmáért 

1.o. Németh Jana Kiváló tanulmányi eredményéért, példamu-
tató magatartásáért  és  kiemelkedõ szorgalmáért

1.o. Gruber Ádám Kiváló tanulmányi eredményéért és kiemel-
kedõ szorgalmáért 

1.o. Ujvári Patrícia Kiváló tanulmányi eredményéért és 
kiemelkedõ szorgalmáért 

1.o. Bokor Bulcsú Kiváló tanulmányi eredményéért
1.o. Szentkuti-Kiss Örs Kiváló tanulmányi eredményéért 

2.o. Bölcsik Zoltán Kitûnõ tanulmányi eredményéért
2.o. Eidenpenz Bianka Kitûnõ tanulmányi eredményéért
2.o. Gamauf Luca Jeles tanulmányi eredményéért
2.o. Király Áron Jeles tanulmányi eredményéért
2.o. Orosz Benedek Jeles tanulmányi eredményéért
2.o. Szabó Gergely Jeles tanulmányi eredményéért
2.o. Tóth Martin Jeles tanulmányi eredményéért
2.o. Karé Kamilla Néptánc tagozaton végzett munkájáért 

3.o. Balogh Hanna Kitûnõ tanulmányi eredményéért, példamu-
tató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért és néptánc 
tagozaton végzett munkájáért 

3.o. Erdei Csenge Kincsõ Kitûnõ tanulmányi eredményéért, pél-
damutató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért és nép-
tánc tagozaton végzett munkájáért 

3.o. Szabó Vivien Kitûnõ tanulmányi eredményéért, példamu-
tató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért és néptánc -

tagozaton végzett munkájáért
3.o. Brucker Péter Jeles tanulmányi eredményért
3.o. Nagy Iván Illés

Jeles tanulmányi eredményért és kiemelkedõ szorgalmáért

4.o. Gál László Bulcsú Kitûnõ tanulmányi eredményéért
4.o. Nagy Nadin Médea Kitûnõ tanulmányi eredményéért
4.o. Ficsor Nóra Kitûnõ tanulmányi eredményéért és kiemelkedõ

sportteljesítményéért
Atlétika hárompróba diákolimpián megyei 1.,
országos 36.
Kisiskolás atlétikai diákolimpia megyei 1.

4.o. Havas Léna Jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedõ 
sportteljesítményéért
Kisiskolás atlétikai diákolimpia megyei 1.
kézilabda megyei 3.

4.o. Borsos Krisztián Jeles tanulmányi eredményért
4.o. Jandó Szabolcs Jeles tanulmányi eredményért
4.o. Szabó Petra Jeles tanulmányi eredményért

5.o. Balogh Veronika Jeles tanulmányi eredményért, kiemelkedõ 
sportteljesítményéért
Kisiskolás kézilabda diákolimpia megyei 3. hely

5.o. Szabadkai Réka Jeles tanulmányi eredményért
5.o. Nagy Gergõ Kiemelkedõ sportteljesítményéért

Atlétika diákolimpia magasugrás megyei 1., országos 8. 
Atlétika diákolimpia távolugrás megyei 2.

5.o. Palkovics Szonja Kiemelkedõ sportteljesítményéért
Kisiskolás atlétika diákolimpia megyei 1.
Kisiskolás kézilabda diákolimpia megyei 3. hely

5.o. Horváth Luca Sára Néptánc tagozaton végzett munkájáért,
sporteredményéért
Kisiskolás kézilabda diákolimpia megyei 3. hely
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6.o. Horváth Mirjam Kitûnõ tanulmányi eredményéért, pél-
damutató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért és 
kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményeiért nevelõtestületi 
dicséretben részesül
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 5 
Arany János anyanyelvi verseny országos 5.
Nyelvész anyanyelvi verseny megyei 2.

6.o. Walter Dominika Kitûnõ tanulmányi eredményéért, pél-
damutató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért és 
kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményeiért, közösségi 
munkájáért és néptánc tagozaton végzett munkájáért 
nevelõtestületi dicséretben részesül
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 5 
Arany János anyanyelvi verseny országos 5
Nyelvész anyanyelvi verseny megyei 1., országos 1.

6.o. Csehi Gréta Kitûnõ tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért és kiemelkedõ 
tanulmányi és sport versenyeredményeiért, közösségi 
munkájáért és néptánc tagozaton végzett munkájáért 
nevelõtestületi dicséretben részesül
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 5. 
Kisiskolás atlétikai diákolimpia megyei 1.

6.o. Boti Eszter Jeles tanulmányi eredményért és példamutató 
magatartásáért

6.o. Papp Zsombor Kiemelkedõ tanulmányi versenyered-
ményeiért
Szellemi diákolimpia országos elõdöntõ 2.,
országos döntõ 2.
Zrínyi matematika megyei 2.
Kenguru matematika csapatverseny megyei 3. 
Alapmûveleti matematikaverseny körzeti 1.

6.o. Csonka Regina 
Kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményeiért
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 5.

6.o. Schwarc Béla Kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményéért
Bendegúz történelemverseny megyei 2.

7.o. Gál Péter Levente Kitûnõ tanulmányi eredményéért, pél-
damutató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért, közössé-
gi munkájáért és kiemelkedõ tanulmányi versenyered-
ményeiért nevelõtestületi dicséretben részesül
Bolyai matematika csapatverseny megyei 1.
Zrínyi matematika csapatverseny megyei 1.
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 9. 
Arany János anyanyelvi verseny országos 3.
Nyelvész anyanyelvi verseny megyei 2., országos 8.
Mezõ Ferenc Szellemi diákolimpia országos elõdöntõ 2.,
országos döntõ 2.

7.o. Horváth Balázs Bence
Kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményeiért
Bolyai matematika csapatverseny megyei 1.
Zrínyi matematika csapatverseny megyei 1.
Kenguru matematika csapatverseny megyei 2.
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 9. 
Arany János anyanyelvi verseny országos 9.
Mezõ Ferenc Szellemi diákolimpia
országos elõdöntõ 2., országos döntõ 2.
Litterátum német tanulmányi verseny országos 9.
Német nyelvi verseny megyei 2.
Mozaik német nyelvi verseny országos 7.

7.o. Gruber Dóra
Kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményeiért
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 9.

7.o. Kabály Tamás
Kiemelkedõ tanulmányi és sport versenyeredményeiért
Bolyai matematika csapatverseny megyei 1.
Zrínyi matematika csapatverseny megyei 1.
Úszó diákolimpia gyors - és mellúszás megyei 1.

7.o. Retki Botond Kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményeiért
Bolyai matematika csapatverseny megyei 1.
Mezõ Ferenc Szellemi diákolimpia
országos elõdöntõ 2., országos döntõ 2.
Mozaik számítástechnika tanulmányi verseny országos 8.

7.o. Varga Kata Kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményeiért
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 9.
Arany János anyanyelvi verseny országos 10.

7.o. Kabály Anna Kiemelkedõ sport versenyeredményeiért
Duatlon diákolimpia regionális 1
Triatlon diákolimpia megyei 3.

8.o. Bognár Beatrix Kitûnõ tanulmányi eredményéért, példamu-
tató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért és kiemelkedõ 
sport versenyeredményeiért nevelõtestületi dicséretben 
részesül
Atlétika diákolimpia távolugrás megyei1. országos3.
Kisiskolás atlétikai diákolimpia megyei 1.
Kisiskolás kézilabda diákolimpia megyei 3. hely

8.o. Szekeres Viktória Jeles tanulmányi eredményéért, 
kiemelkedõ szorgalmáért és kiemelkedõ tanulmányi verseny-
eredményéért nevelõtestületi dicséretben részesül
Arany János anyanyelvi verseny országos 10.

8.o. Podráczky Tímea Bianka Jeles tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért és kiemelkedõ szorgalmáért

8.o. Erdélyi Réka Kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményéért
Arany János anyanyelvi verseny országos 8.

8.o. Darai Dorottya Kiemelkedõ sport versenyeredményéért
Kisiskolás atlétikai diákolimpia megyei 1.
Kisiskolás kézilabda diákolimpia megyei 3. hely 

Néptánc: Az Együd Árpád emlékére megrendezett So-
mogy megyei gyermek és ifjúsági néptánc fesztiválon mind-
három csoportunk arany minõsítést kapott, valamint az al-
sós csoportok a döntõbe jutottak.

Felkészítõ tanárok:
Magyar nyelvi versenyek: Benkõ Margit
Német nyelvi versenyek és
Szellemi Diákolimpia: Hirsch Judit
Matematikaversenyek: Galóné Kárpáti Ildikó
Számítástechnika verseny: Simon Alice
Atlétika: Hirsch Judit, Galó Tibor
Néptánc: Szugfill Zsolt

Eredményes tehetséggondozó munkáért a KLIK oklevelét
kapta Benkõ Margit, Galóné Kárpáti Ildikó, Hirsch Judit
/felkészítõ tanárok/
Jó tanuló-jó sportoló díj: Bognár Beatrix 8.o. kiemelkedõ
tanulmányi- és sportmunkája elismeréséül Csákovics Gyu-
la polgármester úrtól emlékplakettet kapott.

Schwarcné Reichert Ildikó, Podráczkyné Szabados Tímea
SZM- szülõk nyolc év során végzett áldozatos munkáját 
Tarr Péter igazgató úr köszönte meg.
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A kisiskolák országos atlétikai diákolimpiai bajnok lánycsapat
tagjai:Darai Dorottya, Bognár Beatrix, Csehi Gréta,

Ficsor Nóra, Palkovics Szonja és a képrõl hiányzó Havas Léna

Ballagás

Ballagás

Ballagás

Ballagás

Lengyel-magyar csapat hadijáték

Doni csata nyáron a lengyel diákokkal

Doni csata nyáron a lengyel diákokkal Két jóbarát



Kovács Barbara: Nyár

A nyári szél meleg, átfúj a hajamon,
forró kezével simítja homlokom.
A fák lombja susog csodás meséket,
dalra kél a fû is, messze száll az ének.

Szépen, lassan elérkezett a tanév vége. Ám ez nem jelenti
azt, hogy nincs semmi dolgunk, hiszen egyre többet va-
gyunk a szabadban; csodás programokat szervezünk, kirán-
dulunk, sétálunk.
Az óvó nénik mindig sok elfoglaltságról gondoskodnak, s a
szülõk közül többen tettek programajánlatot a csoportok-
nak.
Voltunk fagyizni, palacsintázni a Szöllõsi, Gireth, Élõ, Bir-
kás család jóvoltából. Hajókáztunk Baranyai György meg-
hívására Balatonföldvárról Tihanyba, majd vissza; kompoz-
tunk Szántód � Tihany között a MAHART vezérigazgató-
jának felajánlásával. Kisvasutaztunk, vonatoztunk, buszoz-
tunk, jégkrémeztünk az óvoda alapítványának segítségével.
A tulipános és almás csoport a kempingben piknikezhetett
a Szöllõsi családnál: játszottak, hot-dogoztak, virslit sütöt-
tek, jelkeresésben és kötélhúzásban versenyeztek. A nyu-
szisok Sóstóra kirándultak busszal, vonattal, s az erdei ös-
vényen keresgélhettek mindenféle bogarat, növényeket, ál-
latnyomokat.
Kihívás napján a hagyományos közös szülõs reggeli torna
után a kalandparkban kisvonatoztunk, a labirintusban bo-

lyongtunk. Köszönjük a kedvezményes lehetõséget. 
A nyuszisoknál már várt program a tavaszi biciklitúra, me-
lyen a gyermekek szüleikkel vesznek részt, s aki elég ügyes,
maga hajtja kerékpárját, nem a hátsó ülésben utazik. Idén
a SEFAG erdei pihenõjéhez túrázhattunk, ahol erdei tíz-
próbával, sorversennyel, bográcsozással, gyûjtögetéssel
múlatták az idõt. 
Az almások a Széles család pincéjéhez látogattak el újra,
grilleztek, kriketteztek. A Király család otthoni kerti parti
keretében látta vendégül a csoportot. Egy késõbbi alkalom-
mal a Veres és Vörös család meghívására a balatonföldvári
Galamb-szigetre kirándultak, ahol gokartoztak, pizzáztak,
játszottak, dinnyézhettek Friesz Dorka nagymamája által.

Az óvoda minden kisgyermeke részt vehetett egy tihanyi
túrán (gyermeknapi kirándulásként). A Belsõ-tó csodálatos
világát néztük meg séta, vonatozás, kompozás keretében. A
nagy melegben a gyermekek kétszer is hûsíthették magukat
jégkrémmel. 

Megünnepeltük a májusi és nyári születésnapokat, nehogy
a vakáció alatt valakirõl is véletlenül megfeledkezzünk.
És talán a legfontosabb, hogy az iskolába menõket elbú-
csúztattuk, elballagtattuk csoportonként, majd közösen is.
Utoljára még egyszer beköszöntek az óvoda minden helyi-
ségébe, énekkel köszöntek el gyermekektõl, felnõttektõl.
Majd közösen elfogyasztottunk egy hatalmas tortát, ami
szintén a nagyokat búcsúztatta.
Az óvoda felnõtt közössége 25 éve itt dolgozó munkatársat
köszönthetett. Kovács Jánosné, Gabi néni ilyen hosszú ide-
je �szolgálja� már a zamárdi gyermekközösséget. Munkáját
ezúton is szeretnénk megköszönni.
Június végén az óvodát szépen lassan nagy dobozokba, lá-
dákba rakodtuk, készülõdtünk a felújításra, bõvítésre. A
gyermekek erre a nyári idõszakra az iskolában kaptak he-
lyet, köszönet az iskolának és konyhájának. � Ez egy külön-
leges nyár lesz, különleges eseményekkel.

Kovács Barbara: Forró nyárban

Forró nyárban mezítláb a homokon
megsül a talpam, izzad a homlokom.
Talpamra szandál, fejemre egy kalap:
szandál és kalap között tán hûvösebb marad!

2014. július 13.oldal Zamárdi Hírmondó
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60 éve, 1954. május 30-án, gyermeknapon történt Magyarország
legsúlyosabb vízi tömegszerencsétlensége, amikor Balatonfüred
partjainál felborult a Pajtás gõzös, és 23 ember vesztette életét. 
A Pajtás névre keresztelt csavargõzös kishajót a Dunáról vezé-
nyelték a Balatonra 1946-ban, és késõbb kibõvítették befogadóké-
pességét 150 fõrõl 200 fõre, mindenfajta mûszaki felülvizsgálat
nélkül. A személyzet a feljegyzések szerint értesítette a felettese-
ket a hajó bizonytalanságáról (a súlypont megemelkedésének le-
hetõségérõl), de õk nem reagáltak érdemben.
A hajó délelõtt negyed 11-kor indult el Siófokról Tihanyba, Bala-
tonfüreden keresztül. Füredig semmi vészjósló nem történt, on-
nan a gõzös 11 óra 30-kor indult tovább. 176 (vagy 178?) utas és 6
fõs személyzet tartózkodott a fedélzeten � legtöbben a gyerekna-
pot ünnepelték a hajókázással, és figyelték az abban a percben a
startpisztoly lövésére elindult vitorlásversenyt.
A kikötõbõl a Tagore sétány felé indult el a Pajtás, és elõször bal-
ra, majd jobbra billent. Heisz Pál kapitány el akarta fordítani a
kormányt, hogy megállítsa a borulást, de nem sikerült: a hajó a bal
oldalára dõlt, és süllyedni kezdett, miközben kitört a pánik. A gõz-
hûtõ, Vámosi Gyula, aki kabinjában ragadt, halála elõtt nem sok-
kal még kiengedte a kazánból a gõzt, hogy a hajó ne robbanjon fel.
Így még nagyobb tragédiát elõzött meg.
A baleset következtében 23 ember (22 utas és a fûtõ) vesztette
életét, és több mint 50 ember megsérült, annak ellenére, hogy a
közelben zajló vitorlásverseny résztvevõi gyorsan megkezdték a
mentést.
A tragédia súlyát a korabeli politikai vezetés megpróbálta enyhí-
teni, a Szabad Nép címû lapban jelent meg egyetlen hír, 12 halott-
ról beszámolva � Rákosi Mátyás pedig hírzárlatot rendelt el. A
baleset után a hajót ismét kiemelték, visszaépítették eredeti kivi-
telére, átkeresztelték Siófokra, késõbb pedig Dömsöd néven újból
a Dunán járt az 1987-es nyugdíjazásáig.
Zákonyi Tünde, a Nõk a Balatonért Egyesület (NABE) elsõ elnö-
ke átélõje volt a katasztrófának. Az áldozatok emlékére és a men-

tésben részt vevõk tiszteletére 1999-ben a füredi Tagore sétányon
állított emlékoszlopot a NABE - Raffay Béla szobrászmûvész al-
kotását -, együtt a Balatonfüredi Önkormányzattal és a Balatoni
Hajózási Rt.-vel. Zákonyi Tünde vezetésével a Nõk a Balatonért

Egyesület összegyûjtötte és közzétette az egykori dokumentumo-
kat a Pajtás tragédiájáról. Az �Emlékezés egy tragédiára� 2004-
ben jelent meg.
Az emlékoszlopot egyesületünk évente megkoszorúzza. Az idei,
kerek évfordulón a Balatoni Hajózási Zrt.-vel és a Balatonfüredi
Yacht Clubbal tartottunk közös megemlékezést.

forrás: iveszprem.hu, hir24.hu
Egyesületünk a Nõk a Balatonért, nõk a gyerekekért program kere-
tében idén Beleg község alsós kisdiákjait látja vendégül. 2014. jú-
nius 23-án hétfõn megérkeztek a kisiskolások Zamárdiba. Nyara-
lásuk a lapzártakor még tart. Bízunk benne, hogy az idõjárás mel-
lénk áll, és a somogyfajszi gyerekekhez hasonlóan felejthetetlen
napokat töltenek majd el városunkban.

2014. július 14.oldal Zamárdi Hírmondó

Palócföldre kirándultunk

Szép tavaszi reggel volt május 23-án, amikor a NABE tagjai
Zamárdiból ismét útra keltek. A korai indulás jelezte, hogy nem
a �szomszédba� megyünk.

A fõvárosba érve csatlakozott hozzánk az elõzõ kiruccanásun-
kon megismert idegenvezetõ, Kratofil Zita. Szemet gyönyörköd-
tetõ vidéken haladtunk. Elõször Mohorán álltunk meg hosszabb
idõre, ahol megtekintettük a Tolnay Klári Emlékházat- nem csak
kívülrõl. A kiállítás a színésznõ életútját bemutató fényképekbõl,
személyes használati tárgyakból, családi ereklyékbõl, színházi
kosztümökbõl áll. Valóban Tolnay Klári életébe nyerhettünk bete-
kintést.

Kissé elvarázsolódva indultunk tovább Nógrád megye egy má-
sik településére, Horpácsra. Kellemes környezetben találtuk a
Mikszáth Kálmán életét bemutató emlékházat. A település pol-
gármestere kalauzolt bennünket az írót bemutató fényképek, tár-
gyak, idézetek között. Jó lett volna még több idõt tölteni az ódon
falak között! Egy- egy Mikszáth- könyvvel vigasztalódtunk. Az én
jeles mondatom címû nyerte el többünk tetszését. Kézközelben
maradva igazi útitársunkká vált. A nagy palóctól nem búcsúztunk
el még részben sem, hiszen a szlovákiai Szklabonyán a Mikszáth
szülõháza elnevezésû �múzeumban� folytattuk az író munkássá-
gára, jellemére való rácsodálkozást. Szklabonyán született az író
1847. január 16-án, és tízéves koráig itt élt, 1910-1920 között a
Mikszáthfalva nevet viselte. Az itteni idegenvezetõnk Németh Zi-
ta volt, kinek felkészültségét, odaadó elõadását az íróról és csa-
ládjáról csak csodálni tudtuk. Szomorúan hallottuk, hogy nincs a
településnek magyar iskolája. Balassagyarmaton a Nemzeti Mú-
zeum Palóc Múzeuma volt utunk következõ állomása.

A Palóc ligetben található eklektikus épület 1914-ben épült.
Néprajzi anyaga Bölcsõtõl a sírig cím alatt mutatja a paraszti ün-
nepeket és hétköznapokat Nógrád megyében. A kovácsok mun-
káját idézte a Tûz és vas ura kiállítási anyag. Veszely Jelena szob-
rászmûvész munkáit is láthattuk, valamint egy tudós köznemesi
könyvtárat �Nemzeti történelmünk tüköre� címmel. A sok- sok
látnivaló után rövid séta következett a városban, illetve fakultatív
programként a régi Pannónia motorkerékpárok gyûjteményének
megtekintése.

Rövid pihenõ majd utazás után Szécsénybe értünk. A
Forgách- kastély kiállítási anyagainak megtekintését kár lett vol-
na kihagyni. Láthattunk bronzkori leleteket, vándorkiállításként
régi idõk játékait, Nógrád megye várépítészetét bemutató tárló-
kat, a Rákóczi- szabadságharc megjelenítését sátor makettek se-
gítségével, 19. századi nõi lakosztályt- szalon, dolgozószoba, háló-
szoba- kastélytörténeti kiállítást a folyosókon és fotókiállítást. 

Szállásunk Rimócon volt egy kellemes vendégházban. A fi-
nom vacsora után fáradtan dõltünk ágyba.

Másnap a a korai kelés és a reggeli után nem is sejtettük, men-
nyi gyönyörûség vár még ránk. Látogatást tettünk az Ipolytarnóci
Õsmaradványok Természetvédelmi Területen idegenvezetõvel. A
terület Európa- díj várományos. A nem rövid séta közben láthat-
tuk õsállatok pl.: medvekutya lábnyomait, levélnyomatokat, vul-
káni katasztrófa következményeként megkövült erdõ maradvá-
nyait az alsó miocén korból. A bemutatóteremben megelevened-
tek az õsi állatok 3D-s filmen. 

Szécsénybe visszatérve a ferences templom és kolostor megte-
kintése helyi idegenvezetõ útmutatásával történt. Újra betértünk
Rimócba is. A babamúzeumban palóc babákat láthattunk. A ma-
gángyûjteményben maga a tulajdonos, gyûjtõ kalauzolt minket. A
néni elmondása szerint kb. 2 órát tart a népviselet felöltése. Vég-

NABE hírek
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állomásunk Hollókõ volt. Az Ófalu átépítés alatt áll, no nem a há-
zak, hanem az út és a csatornahálózat, így csak rövid sétát tettünk,
nehogy lábunkat törjük. A település atmoszférája azonban a lel-
künkig ért. Délután 5 órakor indultunk haza, zivatar kezdõdött,

de szívünkben melegséget éreztünk a sok átélt élmény és látvány
hatására. Köszönjük a szervezõk és az idegenvezetõ munkáját.

Igazán jól éreztük magunkat!
Ferenczi Miklósné

Pár év kihagyás után újra alkalom adódott,
hogy a zamárdiak lelkes csapatával útra
keljünk, és Erdélyország felé vegyük az út-
irányt. Az éjféli indulás mintha meg sem
kottyant volna, jókedvû duruzsolás töltötte
be a buszt. A gondoskodók az utazás során
szívesen kínálták egymást hol egy kis süte-
ménnyel, hol egy nyelet pálinkával. Nem is
volt gond sem a hangulattal, sem a hala-
dással, hanem egyszer csak a Királyhágó
közelében égett szagot hozott be az ülés-
térbe a menetszél. Azt gondoltuk, valahon-
nan. Aztán mire felértünk a parkolóba,
már tudtuk, hogy a mi buszunkkal van baj.
Dõlt a füst a motorháztetõbõl, de szeren-
csére a gyakorlott buszvezetõ kis segítség-
gel megfékezte és felderítette a füst okát,
amit nem más okozott, mint egy levált szi-
getelõdarab, ami a kipufogódobra esett, és
ott izzani kezdett. Megtisztítva a kipufogó-
dobot, hamarosan indulhattunk tovább.
Amint faltuk a kilométereket, gyorsan vál-
toztak a távoli hegyek formái, suhantunk a
mezõk, erdõk, nyájak mellett, éppen csak
rápillanthattunk a székelykapus portákra,
máris újabb és újabb látnivaló kötötte le a
figyelmünket. 
Végre elértük Szeredát, s onnan már csak
egy ugrás volt Csíkrákos, ahol a Cserekert
Fogadó vendégei voltunk. Meleg vacsorá-
val vártak bennünket, és itt történtek a to-
vábbi étkezések is. 
Vacsora után indultunk Csíkszentmihály-
ba, ahol már a kapuk elõtt vártak bennün-
ket a szállásadók. Volt, aki már ismerõs
családhoz érkezett. Férjemet és engem
nagy meglepetés ért, amikor bemutatkoz-
tunk szállásadónknak. Mi ugyanis Szakáli
Imre családjánál kaptunk helyet. Így aztán
majdnem éjfélig tartó beszélgetésben me-
séltünk családjainkról.
Másnap indultunk a búcsúba. Vállaltuk a
megmérettetést, és fájós lábakkal, de in-
dultunk föl, a Nyeregbe. Már induláskor
érzékeltük, sokan vagyunk, nagyon sokan.
Zarándokok, több száz kilométerrõl is,
gyalogosan. A zarándokút mindig valami-
nek a vállalása. Néha veszélyes, ám az aka-
dályok és az ismeretlen legyõzése a teljes-
ség érzetét adja. Ma már lehet követni az
eseményeket a televízióban és egyéb hír-
közlõ médián keresztül, de az igazi tett a
zarándoklat. Még kicsi voltam, amikor egy
hajnalon harangzúgásra ébredtem. Embe-
rek gyülekeztek a templomnál, zászlókat
lobogtatott a szél, aztán elindultak, és mi,
gyerekek, a Fõ utca végén álló vörös kõke-
resztig kísértük õket. Rezi Lajos bácsi - be-
cenevén Bajci -, vezette a menetet. (Bizo-
nyára szilaj tehenei hatalmas, szépen ívelt
szarvához hasonlóra kipödört, kackiás ba-
juszáról kapta ezt a nevet.) Andocsra men-
tek. Az erdélyi keresztaljak vonulását lát-
va, mindig ez a kép villan eszembe, és elér-
zékenyülve gondolok arra a régi, zamárdi
keresztaljára ... 
�Boldog a méh, amely Téged hordott� (Lk
11,27) A búcsú jelmondata sok mindent ki-
fejez, de fõképpen azon óhajt, hogy a nõk,
az asszonyok merjenek boldogok lenni a
gyermekvállalásban. Errõl szólt a búcsú
felajánlása, a zarándoklat vállalása, a kö-
nyörgések, az imádságok, hogy nyíljon fel
az emberek szeme, és ne a romlást válasz-
szák, hanem az életet.
Szép nap volt ez a szombati nap, és alkal-

mas egy találkozásra, mely a nagy tömeg-
ben nehezen jött össze, de mégiscsak meg-
lett. Azóta Sebõk Mihály szentkereszt-
bányai ismerõsöm, írótársam jóvoltából,
aki a Székely Nemzeti Tanács küldötte is,
magaménak tudhatom a Székelyföldi Au-
tonómia Statútuma címû kiadványt, s mi-
vel én tiszteletbeli székely vagyok (vagy tán
egészen az), és az autonómia híve, ezt a be-
cses iratot mindenképpen áttanulmányo-
zom.
Sajgó bokával tértünk meg a szállásunkra,
de annyira azért nem voltunk fáradtak,
hogy átadva a búcsúfia ajándékokat, ne
folytattuk volna az elõzõ esti beszélgetést. 
Másnap a társaság egy része elment a va-
sárnapi misére, majd Csíkszeredában tett
kirándulást, megtekintve a Mikó vár kiállí-
tását. Amint aztán a vacsoránál kiderült,
egy hatalmas jégesõ kicsit megpaskolta
õket.
Nekünk rokonlátogatási kötelességünk
volt Csíkvacsárcsiban, így mi ott töltöttük a
délutánt.
Hétfõn teljesítettük a második zarándokla-
tunkat, amikor kétórás felfelé vezetõ úton
fölgyalogoltunk a Széphavasra, a Szentlé-
lek-kápolnához, amely a Mária út vonalá-
ban fekszik. Már ekkor éreztem és tudtam,
hogy ez az utazás más, mint az eddigiek,
már jobban és többet figyelek magamra, a
történéseknek nagyobb jelentõséget tulaj-
donítok.
Például annak is, hogy a kápolna magyar-
országi kezdeményezésre épült föl. Az elsõ
kápolnát egy Klára nevû asszony látomása
alapján építették, és a búcsúra érkezõ, ha-
táron átkelõ csángókat itt fogadták a szé-
kelyek. Mindez a madéfalvi veszedelem
után elmenekült székelyek történetéhez
kapcsolható, s hogy Mária Terézia meg-
bosszulja az elmenekülésüket, rendeletben
megtiltotta ezt a találkozást, és a kápolna
sorsára maradt, elpusztult. Amit azonban
Isten elrendelt, azt ember nem másíthatja
meg, mert annak a rendje elõbb-utóbb, de
helyreáll.
Sokan jöttek a hegyre lovaskocsikkal, au-
tókkal, gyalog, sok babakocsis családot lát-
tunk, de itt voltak a csíkszéki Mátyás hu-
szárok is, a Széphavas Egyesület tagjai és
különféle vallási csoportok.
A kápolna egy csodálatos építmény. Mint-
ha Makovecz Imre tervezte volna, annyira
megérintette lelkében az embert, hogy
percekig csak álltunk elõtte és benne, és
néztük a falakat, mennyezetet, ahol a vi-
rágszirom alakú csúcsban kialakított abla-
kokon a pró-
féták arcvo-
násai körvo-
nalazódtak,
és amelyen a
napfény be-
áramolva las-
san végigkú-
szott a fala-
kon.
Egy fiatalem-
ber Szent
László tégla-
jegyet aján-
lott a látoga-
tóknak. Ter-
mészetesen
mi is vettünk. 

Az avatást mûsor elõzte meg, ahol többek
között Molnár V. József is felszólalt. Lelke-
sítõ és reménykeltõ beszéde új erõt adott.
De volt ott zenekar is, majd Vesztergom
Imre tárogatójának fájó, bús hangja csalt
könnyeket a szemekbe. Egy csobotfalvi
édesapa beszélt a gyermekvállalás nemzet-
mentõ küldetésérõl. Õk éppen a negyedi-
ket várták. Arról is beszélt, hogyan mentet-
ték meg a falut a pusztulástól, visszatérve
apáik földjére, megmûvelve azt. Hatvan év
óta elõször érték el, hogy a falu lélekszáma
jelentõsen megnövekedett a megszületett
gyermekek által. 
Ehhez azt gondolom, nem is kell hozzáten-
ni semmilyen következtetést. A tények ön-
magukért beszélnek, amint azt Vas Nimród
István felsõgyimesloki plébános prédikáci-
ójában nagyon szépen kifejtette.
Idõközben leheveredtem a zöld gyepre,
mert órák hosszat bizony már nekem sem
esik jól az álldogálás. Egyszercsak valami
megmozdult a pólómon, és odapillantva
azt láttam, hogy egy gyíkocska keresett
menedéket a vállamon a sok tiprolódó láb
közül menekülve. Alig volt négy-öt centi-
méter hosszú. Nem ráztam le magamról, és
mivel éppen indulni készültem, magammal
vittem a forgatagból, hogy csendesebb he-
lyen útjára bocsássam.
Lejjebb, a hegy oldalában, fiatal legénykék
mutatták lovas tudományukat, és fölfelé
akartak vágtatni a lovaikkal. Az egyik ló
megmakacsolta magát, és nem volt hajlan-
dó a meredeken vágtatni. A legény elkezd-
te ütni a kantárszárral a lovat. A ló nyerí-
tett, ugrott, de nem engedelmeskedett.
Esztelen legény! � gondoltam, és meg nem
állhattam, hogy oda ne kiáltsak: Hé, em-
ber! A lovad okosabb, mint te! Ne gyötörd,
mert még szükséged lesz rá! Rossz ember
vagy, ha vered a lovadat!
A legény meghökkent, és szégyenkezve le-
ugrott a lóról. Közben velem szemben jött
egy ember a feleségével, meg a fiával. 
- Tudja, van nálunk egy mondás �
szólított meg ilyen módon hamiskodva. �
A pénz számolva, az asszony meg a ló ver-
ve jó!
Nagyon meglepõdtem, de nem hagyott el a
bátorságom és visszavágtam: - Na, hallja,
ez így elferdített igazság! Mert a mondás
így hangzik: A pénz számolva, az asszony
szeretve jó! S ami a lovat illeti, én egyszer
láttam odahaza, hogy egy fuvarra rendelt
ember nagyon verte a lovakat, mert nem
tudták kihúzni a hegynek a szénnel megra-
kott spediter kocsit. A lovak gazdája ezt
meglátta, és kivéve az ember kezébõl az
ostort, jól elverte vele az embert. Majd a
kocsi rakományából átrakatott egy másik
kocsira. Így cselekszik egy jó ember!
Az asszony jót nevetett, és csak annyit
mondott az urának: Na, ládd-e! 
Elégedetten haladtam lefelé a délutáni
forróságban, de nagyon szomjaztam. Vi-
zem nem volt, és illetlennek gondoltam
mástól kérni, hiszen ebben a tikkasztó me-
legben neki is szüksége lehetett rá. Az út-
nak csak egy rövid szakaszán volt árnyék,
végig tûzött a Nap, kicserepesedett a szám.
Körülbelül félúton, egy kis völgyben, az út
mellett öt-hat méterre egy karón, kék, zo-
máncos bögrét vettem észre. Ha bögre van,
víznek is kell lennie � gondoltam, és való-
ban, gondos kezek által kicsi favályúba fo-

Erdélyi utazás �kicsit másképpen
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gott, hideg vizû forrás bugyogott fel a föld-
bõl. Mondanom sem kell, hogy elsõ dol-
gom volt hálát adni, s arra az emberre tisz-
telettel gondolni, aki kitisztította a forrást,
és odahelyezte a bögrét, hogy a szomjas,
úton lévõ ember ihasson.
Attól kezdve, hogy elindultam fölfelé a
hegyre, a szemem állandóan a gyönyörûsé-
gesen pompázó mezei virágokat fürkészte.
Mária palástját kerestem. A csángó asszo-
nyok egyik legnagyobb becsben tartott
gyógynövényét, ami minden nõi bajra or-
vosság. S milyen találó a neve. Az Isten-
anya iránti tisztelet adta a Mária nevet,
hozzá kapcsolva a palást szót, aminek a je-
lentése: eltakar, befed, védelmez, megóv.
És végre megtaláltam! Nagyszerû érzés
volt. Talán az sem véletlen, hogy éppen
most akadtam rá, habár évek óta kerestem.
Nem téptem le, csak alaposan megnéze-
gettem.
Visszatekintve a hegy aljából, a havason lé-
võ kápolna mint egy kicsi, kerek ékszer ku-

porgott a tetõn. Gyönyörû! � suttogtam és
arra gondoltam, hogy nem szabad ezt a föl-
det másnak hagyni. Be kell népesíteni. Ma-
gyarokkal.
És ha a legszentebb édesanya, Szûz Mária
oltalmába ajánljuk ügyünket, és kérjük
közbenjárását, akkor sikerülnie kell. Ha
hátat fordítunk az életellenes kultúrának,
ha nem engedjük, hogy kisgyermekeink pl.
halálfejes pólókban járjanak, ha az asszo-
nyok visszatérnek a természet rendjéhez,
akkor minden rend helyreáll, és fölismerik
a jövõt, az utat, ami rajtuk múlik. 
A csíkrákosi búcsúest zenélõ, nótázó, ado-
mázó mûsorát fölkérésre Gál Péter elõ-
adása tette még izgalmasabbá. Nem kis
büszkeséggel hallgattuk �hazánkfia Péter�
elõadását a székelyföldi Szent László le-
gendákkal kapcsolatban. A teremben
olyan csend lett szavai nyomán, hogy még
egy pisszenés sem esett. Azt is írhatnám, a
sok vendég szájtátva hallgatta érdekes és
figyelemmegtartó történeteit.

Hétfõ reggel indultunk a Kolozsvárhoz
nem messze található Válaszútra. Itt meg-
szálltunk egy gyermekekért mûködõ ala-
pítványi iskolánál. Másnap megnéztük
Kallós Zoltán néprajztudós múzeumát,
mely az Erdélyben élõ népek öltözetét és
használati eszközeit mutatta be. Írni itt
nem sokat lehet errõl, mert kicsi ahhoz az
újság terjedelme, és nagyobb élmény, ha
valaki személyesen megnézi. Ajánljuk min-
denki figyelmébe. S csak egy megjegyzés:
elõdeink elképesztõ szín- és formagazdag-
ságban élték életüket, maguk által készített
csodálatos tárgyak között. 
Mintha újra megtaláltam volna magamat,
megnyugodva és megújulva bizakodásaim-
ban, vetettem papírra ezeket az élménye-
ket és gondolatokat, melyet nekem az er-
délyi utazás, a Széphavas és rajta a Szent-
lélek kápolnája adott.

Szakáli Anna

Szentháromság Kórusfesztivál Adán

�Az ének szebbé teszi az életet, az éneklõk mások életét is!� 
Kodály Zoltán

Ada. Szentháromság Kórusfesztivál. Nocsak! - kapja fel a fejét az
ember. Honnan ezek a különleges elnevezések? Mit jelent az Ada
név? Miért kap egy kórusfesztivál Szentháromság nevet? A kíván-
csiság keltette érdeklõdés adott esetben jó tulajdonság is lehet, hi-
szen szolgálhatja a megismerést és a tudást is. Lássuk, mit tudha-
tunk meg a feltett kérdések által.
Még a török idõk elõttrõl megmaradt feljegyzések tanúsága sze-
rint létezett a nagy Magyarország déli részén egy Asszonyfalva ne-
vû település, a mai Ada város határában. A településnek már ek-
kor is volt temploma. Érdekesség, hogy az akkori templom már
téglából épült, ami a lakosság jólétérõl tanúskodott, köszönhetõ-
en a bõven termõ földeknek. A törökök azonban, hasonlóan a mi
Sáfránykert dûlõi régi templomunkhoz, elpusztították. A XVII.
század végén az Asszonyfalva név eltûnt, és helyébe a törökbõl
származó Ada név kerül, ami szigetet jelent. Ezt a szigetet a több
ágban folydogáló Tisza soha nem öntötte el, és ez a sziget szolgált
menedékül az embereknek a török elõl is. Ebbõl a korból szárma-
zik tehát Ada város neve.
És miért Szentháromság Kórusfesztivál? Mert Szentháromság va-
sárnapján, a csodálatos Szentháromság- templomban - Szauer
Miklós plébános úr jóvoltából � kapott helyet a rendezvény. Te-
kinthetjük úgy is, hogy ezzel a Szentháromság oltalmába helyezõ-
dött, mivel a plébános úr megáldotta a résztvevõket. 
A zamárdi Nõi Kar kórusa már hónapok óta készülõdött a kórus-
fesztiválra, melyre egy nagyon kedves meghívás érkezett. A meg-
hívás elõzménye annak a baráti kapcsolatnak a kiszélesítése volt,
melyben a Zamárdiban nyaraló Tassi Ferenc és Tóth Józsefné Ildi
segítette a kórusvezetõk párbeszédét. 
Cziberéné Ráduly Irén 2012-ben vette át a zamárdi Nõi Kar veze-
tését, és azóta céltudatos munkával építi a kórus jövõjét. A változ-
tatás több mindenre kiterjed, akár még a felállási rendre, a meg-
jelenésre is, a dalok összeválogatására. Mindez hozzájárul - az ar-
culatformálással együtt � a sikeres fellépésekhez. A kóruslétszám
már a készülõdés idõszakában négy új taggal bõvült. Ennek az
építkezésnek az egyik fontos lépcsõje, hogy kapcsolatba kerüljünk
más kórusokkal és tapasztalatot szerezzünk. Tagadhatatlan, hogy
ez a kórusfesztivál erõteljesen hatott a kórus tagjaira, és minden-
képpen hozzájárul fejlõdésünkhöz. 
Megérkezésünkkor házigazdaként Birkás János karnagy és a
Musica Humana Kamarakórus tagjai közül többen fogadtak ben-
nünket. A szombat esti vacsora utáni közös nótázás és a barátsá-
gok megkötése után a Hubertus vadászszállóban lettünk elszállá-
solva, ahol nem sokkal elõttünk egy zamárdi vadászcsapat is ven-

dégségben járt.
Vasárnap, a délelõtti órákban érkezett meg a szentesi Bárdos La-
jos Vegyes Kar, akinek a határon gondjai akadtak a busz papírjai
miatt, de sikerült szerencsésen áthidalni a gondot. A hallgatóság-
gal megtelt Szentháromság-templom, ami egyébként legalább két-
szer akkora, mint a mi templomunk, azt mutatta, hogy nagy ér-
deklõdéssel várta a közönség a II. Kórusfesztivált.
A harangszó és csengettyûzés után, a bevonuláskor, kórusunk
énekelhette a Jubilate címû mûvet, ami igen megtisztelõ és fel-
emelõ érzés volt. A mise alatt egy fiatal kántor hölgy csodás hang-
ja és orgona játéka töltötte be a templomot, valamint a Musica
Humana énekkar által elõadott latin nyelvû mûvek hangzottak el.
A nagymise után kezdõdött a Kórusfesztivál. Birkás János kar-
nagy úr köszöntõjében elmondta, hogy a kórusfesztivált azért hív-
ták életre, mert rendkívül fontosnak tartja a kórusban való ének-
lés hagyományának ápolását és továbbéltetését. A tapasztaltak
alapján úgy tûnik, akik belépnek egy kórusba, nehezen válnak
meg tõle, és sokszor évtizedekig elhivatottsággal vesznek részt a
kórus életében.
Elõször az adaiak, majd a zamárdiak, végül a szentesiek léptek fel. 
Az adai Musica Humana kórus Bach, Lasso, Bortnjanski, Járdá-
nyi és Bárdos Lajos egy-egy szerzeményét adta elõ.
A zamárdi Nõi Kar színes összeállítással érkezett Adára. Latin és
angol nyelvû énekek, magyar népdalfeldolgozások, Halmos Lász-
ló, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Karai József és a záró ének
Oscar Peterson: Hymn to Freedom hangzottak el.  A szentesi Bár-
dos Lajos vegyes kar 1977-ben alakult. Alapító karnagya Nagy Já-
nos. Az elmúlt századok neves szerzõi mellett Bárdos Lajos, Ko-
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Egészségõr Egyesület 

NYÁRON IS EGÉSZSÉGESEN!

A nyaralóvendégeknek a Balaton kikapcsolódást, feltöltõdést, a
vendéglátóknak a szokottnál is nagyobb megterhelést jelent. De
ha ügyesen beosztjuk tennivalóinkat, és magunkra is figyelünk, az
egészségünkre fordított idõ megtérül. Bírni fogjuk a munkát, sõt
még élvezzük is a nyarat.

A nyári Balaton számos lehetõséget kínál a mozgásra, sport-
ra. Hõségben egy kis fürdés, úszás felfrissít. A tó vize ásványi
anyagokban gazdag, gyógyhatású. A csendesebb, hûvösebb nap-
szakokban  jólesik a parton � bottal vagy anélkül � gyalogolni. A
sétáló bot / nordic walking / azok számára ideális , akik a levegõ-
zést alapos tréninggel szeretnék összekötni, ez a sport ugyanis át-
mozgatja az izmok 90 százalékát .A botnak köszönhetõen a kar-,
a mellkas- és a vállizmok is erõsödnek. A mozgás megszünteti,
enyhíti a váll- és nyakmerevséget, ellazítja az izületeket. Nordic
walking közben a gyaloglásnál 15 százalékkal több kalóriát ége-
tünk el. A bottal gyaloglás technikáját egyesületünkben �
Gulyásné Ani jóvoltából � már sokan elsajátítottuk. Az elmúlt
idõszakban vasárnap délutánonként a sportpályán vagy a Balaton-
parton együtt gyalogoltunk. A szezonban a közös gyaloglást szü-
neteltetjük, de õsszel folytatjuk. A helyrõl és idõpontról a Hír-
mondó szeptemberi számában adunk hírt. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
�A tisztaság fél egészség�- tartja a közmondás. Emésztõ- és légzõ-
szerveink tisztaságára Horváthné Irénke kipróbált és bevált tisztí-
tó kúrát ajánl.

Májtisztító
8 dl vízben elkeverünk 8 dkg keserûsót/ magnézium szulfát/ Dél-
után 4, 6 és 8 órakor megiszunk mindig 2dl-t belõle. Ezzel kellõen
ellazítjuk a májat, és felkészítjük a tisztításra.
.. Este 10-kor 1-1dl extra szûz olívaolajat, egy egész grapefruit le-
vét (vörös legyen) összekeverjük és megisszuk. Ezt már korábban
elkészítjük. 10 percen belül lefekszünk, és reggel 6-ig ki sem bú-
junk az ágyból! Csak hanyatt fekve aludjunk egész éjjel! Ez fon-
tos!! Reggel 6-kor felkelünk, és megisszuk az utolsó 2dl keserû vi-
zünket, és visszafekszünk az ágyba, ameddig jólesik. Délelõtt fo-

lyamán kissé fájni fog a fejünk, de ez a méregtelenítés miatt van!
Ételt fogyaszthatunk /már ami jólesik/. Amikor elkezdjük a kúrát,
aznap már csak kevés és könnyû ételt együnk, 12 után pedig már
semmit ne együnk és ne is igyunk ! Erre az 1 napra ne tervezzünk
semmi programot!

Légúttisztító
Jól zárható 2 dl-es üvegbe reszeljünk le gyömbért ,fokhagymát és
tormát! Tegyünk bele
1 kávéskanál fahéjat,
2 kávéskanál kakukkfüvet,
1 kávéskanál kurkumát,

1 teáskanál propoliszt,
½ citrom levét, 3 cent pálinkát és annyi mézet, hogy az üveg tele
legyen! Az egészet keverjük össze, és naponta 1-3 teáskanállal fo-
gyasszunk belõle! Nagyon jó immunerõsítõ, légúttisztító, nyákol-
dó. Ha huzamosabb ideig fogyasztjuk rendszeresen, a köhögés el-
kerül bennünket, mivel szinte minden összetevõje vírus-, bakté-
riumölõ, gyulladást csökkentõ, a propolisz pedig antibiotikus ha-
tással bír, és nincs mellékhatása!
Jó egészséget kívánok: Horváthné Irén
Utolsó csontsûrûség- szûrésünk eredményeivel sokan voltak elé-
gedetlenek. Gyógyszer helyett vagy mellett, kalciumban gazdag
ételekkel is segíthetjük csontjaink egészségét, megelõzhetjük a
csontritkulást.
Nagy Márti ajánlata: Megõrölt, megpirított szezámmagot kever-
jünk össze citrom levével és oliva- olajjal! Pirított kenyérre kenve
fogyasszuk!
Vatáné Valika salátája valóságos kálciumbomba. Íme, a recept:
60 dkg fõtt, meghámozott céklát valamint 40 dkg / cirom levével
megöntözött / nyers almát lehéjázva felkockázunk, hozzáadunk 20
dkg köményes sajtot, ugyancsak felkockázva.
4 dl kefirbõl, snidlingbõl, 5dkg gorombára vágott dióból - ízlés sze-
rint sózva � öntetet készítünk, és a salátaalapra öntjük. Hütõben
érlelelés után fogyasztjuk.
Jó étvágyat, kellemes nyarat és jó egészséget kívánunk minden
kedves Olvasónknak: 

Egészségõr Egyesület

dály Zoltán és Wolf Péter egy-egy szerzeményét adták elõ.
A kórusvezetõk a mûsor után egymás közt értékelve a kórusok
elõadását, elmondták, hogy a zamárdi Nõi Kar meglepetéssel

szolgált számukra, hiszen a �Fesztivál kórus� és �Aranykoszorús
kórus� címet viselõ résztvevõk között kimagaslóan jó színvonalon
szerepelt.
Külön meg kell említeni a kórusunkhoz csatlakozott Simon Do-
rottya zongorajátékát, aki karvezetõnk tanítványa volt, és jelenleg
Budapesten folytatja tanulmányait. Dorottya a billentyûk meste-
re, akivel egyetlen próba után tökéletesen sikerült a Kodály-fel-
dolgozást elõadni.

A szentesi és az adai kórus profizmusa több évtizedes múltra te-
kint vissza. Ez elõadásukon, összhangzásukon visszatükrözõdik. 
A búcsúebéden Ada város vezetése jelenlétével tisztelte meg a
vendégkórusokat. Az önkormányzat részérõl jelen volt Urbán
Mónika alpolgármester és Rákos Rózsa, akik már a jövõ évi kó-
rustalálkozóra is meghívtak bennünket. Zamárdi város támogatá-
sa nélkül azonban mi sem vehettünk volna részt, ezért itt, a
Zamárdi Hírmondóban is köszönetet mondunk Csákovics Gyula
polgármester úrnak és az önkormányzatunknak. 
Emlékezetes és feledhetetlen utunkért köszönetet mondunk az
adai Ürgényi Ferencnek, a Hubertus vadászszálló tulajdonosának,
a zamárdi Tourinform iroda vezetõjének, Baller Zsuzsának, aki
ajándékcsomagot állított össze a kórusvezetõknek. Köszönet illeti
Szabó Zoltán és Takács Ottó polgártársainkat, akik palackozott
borral szponzoráltak bennünket, amit szintén ajándékként adhat-
tunk át vendéglátóinknak. Mindenképpen említésre méltó az a
Milán nevû kisfiú a vadászszállóból, aki kedvesen mosolyogva és
szorgalmasan szolgált ki bennünket, ezzel segítve szüleinek.
Hálánkat és köszönetünket mi mással fejezhettük ki méltókép-
pen, mint azzal, hogy mielõtt felszálltunk volna a hazafelé induló
buszra, a minket kikísérõ Birkás Jánosnak és a jelen levõ Musica
Humana kórustagoknak szeretettel és lelkesen elénekeltük az
Ároni áldást.
Reményeink szerint a határon túli kapcsolataink tovább bõvülnek,
és eleget tehetünk majd a meghívásoknak. 

2014. június 15.
Szakáli Anna
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� Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat; sze-
resd bajtársadat mint tenmagadat!�

Szolgálat! Amikor vidéken a kapukat nem
kellett zárni, és az idõsek nyugodtan feküd-
tek le aludni, ennek a biztonságnak a leté-
teményese a csendõrség volt.
Ki lehetett csendõr?

Közcsendõr csak falusi, a városi eszmék ál-
tal meg nem fertõzött ember lehetett, aki
elvileg csak a tehetõsebb birtokos paraszti
vagy iparos rétegbõl származhatott. Azon-
ban a tehetõsebb származásúaknak nem
volt elég vonzó a csendõri pálya, ezért a fe-
nyegetõ létszám- hiány miatt a legénység
többsége a szegényparasztság közül került
ki.  A pályázóknál alapos környezettanul-
mányt végeztek, majd szóbeli meghallga-
tásra hívták be õket. A lakhelyük szerinti
õrs leellenõrizte a jelentkezõket, és ha
mindent rendben találtak, csak akkor java-
solták felvételüket. Elvárás volt a vallásos-
ság ( katolikus vagy protestáns), bajtársias-
ság, hazafiasság, tisztesség, tudásszomj, ta-
karékosság, a család szeretete. Politikailag
teljesen megbízhatónak kellett lennie. A
csendõrséghez jelentkezõk 20-40 éves kor
között lehettek, legalább 163cm-es testma-
gasságúnak, jó fizikai állapotúnak, nõtlen-
nek vagy gyermektelen özvegynek kellett
lenniük. Az új csendõr elõször katonai es-
küt tett le és utána a csendõrség esküjét.
Ezután kapott csendõr igazolványt, leadta
civil ruháját, és a következõkbõl 3 db járt
neki a testülettõl: nadrág, ing, fehérnemû,
valamint 1 köpeny, 2pár kesztyû és csizma.
Ettõl fogva nyilvános helyeken csak csend-
õr-ruhában mutatkozhatott a leszerelésig.
Az elsõ 18 hónap volt a próbaszolgálat és a
kiképzés. Erre részben a csendõrõrsökön
került sor, ahol a gyakorlati oktatást végez-
ték. A katonai és az elméleti oktatás a tan-
alosztályoknál folyt, ahol elsajátították
alapfokon a büntetõ törvénykönyvet, te-
reptant, elsõsegélynyújtást, kriminológiát
és a testületre vonatkozó jogszabályokat és
belsõ szabályzatokat. A hat elemit végzett
újoncok itt tanulták meg a csendõrséghez
szükséges ismereteket, nyelvtant, földraj-
zot, történelmet, számtant és illemtant. A
csendõriskolák gyorsan mozgósítható kar-
hatalmi erõt jelentettek, mert nagy létszá-
múak voltak.  Az elsõ évet követõen az

újoncoknak vizsgát kellett tenniük, aztán a
tizennyolcadik hónap elteltével pedig újból
értékelték õket, majd pedig véglegesítették
vagy elbocsájtották a testületbõl. A végle-
gesített csendõrnek legalább 6 évet kötele-
zõen le kellett szolgálnia a testületnél, utá-
na pedig évente lehetett meghosszabbítani
a szolgálati idõt. Kettõ vagy három év eltel-
tével járõrvezetõi iskolába került, amely-
nek elvégzésével õrmesterré léptették elõ.
Újabb 4-5 év múlva a csendõr az õrspa-
rancsnoki tanfolyamra került, amelynek el-
végzésével automatikusan járt a törzsõr-
mesteri rendfokozat. De ebbe az iskolába
már kizárólag önkéntes alapon lehetett be-
kerülni, jó szolgálati minõsítéssel és pszi-
chológiai alkalmassággal.  A nõsülés rend-
kívül nehéz volt a tisztikar, de különösen a
legénység számára. Engedély nélküli nõsü-
lés azonnali elbocsájtást vont maga után.
Nõsülési kérelmet hat évi feddhetetlen
szolgálat után a 28. életévét betöltött
csendõr adhatott be az õrsparancsnok
ajánlásával. A házasságon kívüli nemi kap-
csolat létesítésére nem a falu volt az ideális
hely (nem lehetett titokban tartani).  Ke-
ményen büntették, ha egy csendõr asszo-
nyokat rontott meg vagy lányokat hozott
hírbe.    Gyakorlatilag csak egy réteg felé
irányulhatott a figyelmük, a legõsibb mes-
terség ûzõi felé. Ezt a kapcsolatot tiltották,
de ha kellõ diszkrécióval tartották fent, ak-
kor elnézõen kezelték.  A nõs csendõr egy-
fajta érték- csökkenésen ment keresztül,
hiszen a család elvonta a szolgálattól. Szi-
gorúan korlátozták a nõsülési engedélye-
ket, kerületenként meghatározott kvóta
rögzítette a házasok számát: csak az állo-
mány 20%-a lehetett nõs. Az õrs létszámá-
nak maximum fele nõ-
sülhetett. A meny-
asszony családjánál
ugyanolyan alapos
környezettanulmányt
kellett végezni, mint
egy csendõr felvételé-
nél. A feleséggel
szemben is ugyanazok
az elvárások voltak,
mint a csendõrrel
szemben. A nõs csen-
dõr továbbra is köte-
les volt az ideje nagy
részét az õrsön tölte-
ni, szinte csak étkezni
és aludni járt haza.
Lakást vagy házat le-
hetõleg legközelebb
az õrshöz kellett bé-
relni. A vezénylések
miatt saját nem jöhe-
tett szóba.  A csendõr
azon a részen, ahol
neki vagy feleségének
rokonai éltek, nem
teljesíthetett szolgála-
tot a részrehajlás elke-
rülése miatt. A csend-
õrségi munka a jár-
õrözés (portyázás) 
volt.  A járõr két tag-
ból, járõrvezetõbõl és
járõrtársból állt, akik
gyalogosan, kerékpá-
ron vagy lóháton lát-
ták el feladataikat. A
nagy portyás szolgálat,
ami 30-35km gyalog-
lással járt (lovasoknak

70-75km) egy héten minimum kétszer ju-
tott egy csendõrre.  A fõ célkitûzés az volt,
hogy a csendõrõrs a lehetõségek határáig
állandó kontroll alatt tartsa az ellenõrzése
alá tartózó területeket, aminek komoly
megelõzõ feladata volt.  A gyalogos járõr
kényelmes sétatempóban, a lovas pedig po-
roszkálva haladt, idõnként pedig a terep-
tárgyakat kihasználva, elrejtõzve figyelték
meg a környéket. A járõrnek elõre megha-
tározott útvonalon kellett haladnia, amit az
õrsparancsnok vagy a helyettese szúrópró-
ba szerûen ellenõrzött (Réti Flórián
Zamárdiban bekövetkezett tragikus halála
közben szintén ellenõrzõ járõr szolgálatot
látott el.) A járõrparancsnoknál volt egy
csendõrségi szolgálati zsebóra, hogy a me-
netidõt tudják tartani, hóban, szélben, vi-
harban egyaránt.  A járõrök kiindulási és
érkezési pontja az õrs- laktanya volt.  Jár-
õrözés közben tilos volt az alkoholfogyasz-
tás, lakott területen belül pedig a dohány-
zás, sõt a járõr tagjai nem beszélhettek egy-
mással midennapi dolgokról. A járõrveze-
tõnek feladatául szabták a járõrtárs oktatá-
sát régi nyomozati események feleleveníté-
sével és a szolgálatra vonatkozó különbözõ
elõírásokból. A szolgálati öltözet évszak-
nak és a szolgálati utasításnak megfelelõ
volt, ettõl eltérni csak nagyon különleges
esetben lehetett. Szolgálatban kötelezõ
volt viselni a bõr járõrtáskát, amiben a bi-
lincs és az ellátmány kapott helyet (amit a
fõzõnõ csomagolt). Fekete vadászkalapot a
nagy kakastoll forgóval használták, nyáron
zubbonyt, télen köpenyt kellett viselni. A
fegyverzet nyolclövetû ismétlõ karabély
csendõrségi szuronnyal a végén szíjon vi-
selve, csendõrségi kard derékszíjon, a gya-

A magyar csendõrség rövid története IV.
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logosoknál bõrtokban, lovasoknál fém hü-
velyben.
Szakosodás
1930-ban hozták létre a közlekedési õrsö-
ket és különítményeket, melyeket a vasúti
õrsök követtek. Kiépült a hírhálózat is és
1944-ben pedig már �központi közlekedé-
si parancsnokság� mûködött, alárendelt-
ségében �repülõtéri szárnnyal�, �közleke-
dési szárnyakkal� és �központi mûszaki al-
osztállyal�.  A �híradó osztályparancsnok-
ság� pedig �híradó mûszaki alosztállyal�
és �híradó szárnyakkal� rendelkezett. 
A m. kir. csendõrség azon õrsei, amelyek
területileg az országhatárok közelében fe-
küdtek, minden idõben bizonyos határvé-
dõ feladatokat is elláttak. Kötelességük
volt pl. a határvonal jogosulatlan átlépé-
sét, áruk, fegyverek, iratok átcsempészé-
sét, állami berendezések, határjelek meg-
rongálását, kémkedést megakadályozni és
kapcsolatot fenntartani a határszéli szol-
gálatot rendszeresen ellátó szervekkel.
Rendfokozatok 
A csendõrség rangjai a honvédség rangjai-
val egyezõek voltak, mivel a csendõrök
személyüket tekintve a honvédség alá tar-
toztak. Ezért a csendõrök a katonákat is
igazoltathatták. A csendõrlegénység tize-
desi ranggal indult, még akkor is, ha elõzõ-
leg a honvédségben már magasabb rangot
szerzett.  A próbacsendõr csak szakaszve-
zetõ lehetett.  Ha véglegesítették, akkor
õrmesterré lépett elõ. Az õrsparancsnok
törzsõrmester vagy tiszthelyettes (1943
után fõtörzsõrmester) rendfokozatban
volt. Szakaszparancsnoki beosztást tiszt-
helyettes (1943 után fõtörzsõrmester) vagy
alhadnagy láthatta el.

Tiszti rendfokozatok: 
Zászlós, hadnagy, fõhadnagy, százados.
Fõtiszti rendfokozatok: Õrnagy, alezre-
des, ezredes
Tábornokok: Vezérõrnagy, altábornagy.�
A zamárdi Viola Zsolt �A csendõri sza-
bálysértések vizsgálata a Csendõrségi La-
pokban közölt cikkek alapján�  készítette
szakdolgozatát. 

A csendõrség történetérõl készített cikk-
sorozat õsszel folytatódik a lovas csendõr-
ség történetével.

Schwarcz Béla
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Plébániai hírek

Szent Kristóf búcsú a felújított szántódpusztai kápolnánál
2014. július 27-én 11 órakor.
Az ünnepi szentmisét Böjte Csaba atya tartja.
Az autók megáldása a szentmise után a szokott módon történik.
Mindenkit szeretettel várunk.

Templomi koncertek:
július 5. Ella István
július 19. Karosi Bálint
augusztus 2. Dudás Ferenc
augusztus 5. Magyar zongoranégyes 
A koncertek szombati napokon,
20:15-kor kezdõdnek a plébániatemplomban.
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1. Tájékoztató Zamárdi Város közbiztonságának helyzeté-
rõl, valamint a Zamárdi Polgárõr Egyesület és a Közterü-
let-felügyelet munkájáról

A testületi ülésen megjelent Király Richárd rendõrkapitány
, Veszner Zsolt õrsparancsnok  és Jócsik Mihály körzeti
megbízott. 

Király Richárd rendõrkapitány elmondta, hogy az õszi be-
törésekkel kapcsolatban történtek felderítések és elõállítá-
sok is. Elõfordult, hogy helyi lakost is elõállítottak, mint
ahogy a környezõ településekrõl is. A sorozat szerencsére
megszakadt, így ezzel kapcsolatban pozitív a mérleg jelen-
leg.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a jogszabályi változá-
sok következtében alakult Zamárdi esetében a statisztika
rosszul, mivel egy-egy esemény többnek számít (pl. minden
irat külön számot jelent). 2013-ban Zamárdiban körülbelül
600 cselekmény történt, aminek a fele a nyári szezonban, és
ennek ¾-e pedig a Balaton Soundhoz köthetõ.
Zamárdi semmivel sem fertõzöttebb, mint a környékbeli,
hasonló adottságú települések bármelyike.
Mivel nemcsak Zamárdiban, hanem a környezõ települése-
ken is lesz több nagyobb rendezvény, így a nyári idõszakban
megerõsített szolgálatot végeznek.
A képviselõ-testület elfogadta a Siófoki Rendõrkapitányság
Zamárdi város közrendjérõl, közbiztonságáról szóló beszá-
molóját, s ugyanígy elfogadta a Zamárdi Polgárõr Egyesü-
let és a Közterület-felügyelet beszámolóját.

2. Mauro Tenebruso által a volt fizetõstrandon létesítendõ
koktélbár tervei

a. A képviselõ-testület úgy határoz, hogy a volt fizetõstran-
don a wc konténer a sétány keleti oldalán kerüljön elhe-
lyezésre, attól 6 méterre. A sétány felújításával egyetért
úgy, hogy a sétány burkolatát a vállalkozó, a munka el-
végzését pedig az Önkormányzat vállalja.

b. A koktélbár látványtervét elfogadja azzal, hogy a volt fi-
zetõstrandon elhelyezett épület mobil, elbontható szer-

kezetû legyen, a terasz pedig maximum 150 m2-es.
c. A volt fizetõstrandon elhelyezendõ vizesblokk konténer

tekintetében a koktélbár üzemeltetõjével 50-50 %-ra 
vonatkozóan a költségeket vállalja. A vállalkozónak 1.5
M Ft-ot kell hozzájárulásként megfizetnie. (4 igen, 2 
tartózkodás)

3. Zamárdi város egyes közlekedési projektek keretében
megvalósuló, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely
vasútvonal � nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
tõségû beruházássá nyilvánított � rekonstrukciójához kö-
tõdõ döntésekrõl
1. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
1.1.A településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-

lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. ren-

delet 29. § kapott felhatalmazás alapján elfogadja a je-
len határozat 1. mellékletét képezõ szöveggel, Zamárdi
város egyes közlekedési projektek keretében megvaló-
suló, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely vasútvo-
nal � nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházássá nyilvánított � rekonstrukciójához kötõdõ 
településrendezési eszköz-módosításának Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzatát.

1.2.Zamárdi város egyes közlekedési projektek keretében 
megvalósuló, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely
vasútvonal � nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházássá nyilvánított � rekonstrukciójához
kötõdõ településrendezési eszközeinek módosítását ha-
tározta el.

1.3.A településrendezési eszköz módosításával Zamárdi 
város hatályos településrendezési eszközeinek készítõ-
jét, a VÁTI Városépítési Kft.-t bízza meg.

1. melléklet a 167/2014. (V.26.) KT határozathoz

Zamárdi város egyes közlekedési projektek keretében meg-
valósuló, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely vasút-
vonal � nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházássá nyilvánított � rekonstrukciójához kötõdõ tele-
pülésrendezési eszköz-módosítás Partnerségi Egyeztetési
Szabályzata

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
rõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § alapján
Zamárdi város érintett területének településrendezési esz-
köz-módosításával összefüggõ partnerségi egyeztetési szab-
ályai az alábbiak: 
I. Az egyeztetésben résztvevõk (a továbbiakban: Partne-

rek) köre:
1. a Zamárdi egyes közlekedési projektek keretében meg-

valósuló, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely vas-
útvonal � nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
tõségû beruházássá nyilvánított � rekonstrukciójához 
kötõdõ kisajátítással érintett ingatlanok tulajdonosai az
alábbiak szerint:

a) Zamárdi város Önkormányzata (hrsz.: 2166/1, 3571/19),
b) Magyar Állam, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló-

szervezet (hrsz.: 080/1, 418/1, 1422/1, 2226/1, 2653/1), 
valamint

c) Magántulajdonos (hrsz.: 2691).
2. MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
3. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
4. Magyar Közút NZrt.
5. Civil szervezetek: Zamárdi Baráti Kör,

Nõk a Balatonért Egyesület, Egyesület Zamárdiért
II. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetõsé-
gei: 
a) Az Önkormányzat a tájékoztatás elõsegítésére megke-

resõ levélben fordul a Partnerekhez, amelyben értesíti 
õket az eljárás megindításáról és az eljárás módjáról,

menetérõl.
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b) A tájékoztató levélben foglaltak alapján a Partnerek az
ott meghatározott határidõig írásos észrevételeket te-
hetnek az alábbi módokon: 

� levélben történõ megküldéssel Csákovics Gyula polgár-
mester úr részére az alábbi elérhetõségre:
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

2. A beérkezett vélemény nyilvántartásának módja: 
A Partnerek írásos véleményét az ügy aktájában lefûzve

- meg kell õrizni. 
3. Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, 

vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje: 

a) A beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot a Pol-
gármesteri Hivatal megküldi a településrendezési esz-
köz módosításának készítésével megbízott tervezõnek, 
aki tervezõi választ ír, valamint szakmai javaslatot ké-
szít. 

b) A tervezõi válaszok, illetve szakmai javaslatok alapján a
Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa valamennyi 
érdemi észrevételre választ állít össze, kiemelve a beér-
kezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszo-
kat. 

c) A partnerségi egyeztetés eredménye jegyzõkönyvben 
kerül rögzítésre.

4. Az elfogadott településrendezési eszköz nyilvánosságát
biztosító intézkedések: 
Az elfogadott településrendezési eszköz jóváhagyásá-
nak kihirdetését követõ 10. napon belül az elfogadott 
településrendezési eszköz:

a) feltöltésre kerül a település honlapjára
[http://zamardi.hu], valamint 

b) megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal épületében. 

III.A szabályzat hatályossága: 
1. Területi hatály: 

A szabályzat Zamárdi város közigazgatási területének, 
egyes közlekedési projektek keretében megvalósuló, 

Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely vasútvonal � 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû be-
ruházássá nyilvánított � rekonstrukciójához kötõdõ 
részterületeire vonatkozik. 

2. Idõbeni hatály:
Elfogadását követõ naptól.

4. Strabag Zrt bérleti kérelme
A kt. a Strabag Zrt részére a vasútvonal fejlesztésével kap-
csolatban az alábbi önkormányzati területeket tudja bérle-
ti jogviszonyban biztosítani:
Zamárdi, Orgona tér, 
Zamárdi, Jegenye tér.

A bérleti díj összege a hatályos helyi rendeletben foglaltak
alapján kerül megállapításra.

5. Tájékoztató a településen végzett szociális, és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról
A képviselõ-testület megtárgyalta a településen végzett
szociális, és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tá-
jékoztatót, és azt elfogadja.
6. Rendeletek megalkotása
Zamárdi Város Önkormányzata egyhangú, 6 igen szavazat-

tal megalkotta 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendeletét a
közterületen lévõ reklámok, reklámberendezések és cégé-
rek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeirõl, fel-
tételeirõl és tilalmáról, 26/2014. (V.27.) számú rendeletét a
8/2011. (IV.19.) számú, Önkormányzat Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának módosításáról, 27/2014. (V.27.) számú
rendeletét a 21/2014. (IV.29.) számú, a közterületek hasz-
nálatáról és rendjérõl szóló önkormányzati rendelet módo-
sításáról, 28/2014. (V.27.) számú rendeletét a helyi hulla-
dékkezelési közszolgáltatás rendjérõl és a településtiszta-
ság egyes kérdéseirõl szóló   31/2013. (XII.17.) számú ren-
delet módosításáról.
A rendeletek megtalálhatóak a honlapon.

7. Nagyon Zene fesztivál szerzõdés-tervezete

Zamárdi Város Önkormányzata megtárgyalta a Volt Pro-
dukciós kft-vel megkötésre kerülõ bérleti szerzõdés terve-
zetet. 
A szerzõdés lényeges feltételei összefoglalva az alábbiak:

A rendezvény idõpontja: 2014. augusztus 21-tõl 23-ig. Au-
gusztus 20-a 0., beköltözõ nap déli 12 órától. 0. napon ze-
neszolgáltatás 19 órától. 
A bérlõ 2014. augusztus 17-én reggel 8 órától veszi birtok-
ba a teljes területet, és a rendezvényt követõ 3 napon belül,
augusztus 27-én 8 óráig köteles eredeti állapotába vissza-
szolgáltatni. A Balaton �parti 30 m-es sávot Bérlõ a Feszti-
vál kezdete elõtt egy nappal jogosult lezárni.
Ezen felül a szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy bár
17-én a bérlõ a teljes területen építkezhetne, szállítási
munkát folytathatna, de 17-én kamion és egyéb nagyteher-
bírású gépjármû felvonulását a területre a képviselõ-testü-
let nem engedélyezi. Ezen a két napon kizárólag építési
munkálatokat engedélyez a területeken, a sétánytól leg-
alább 20 m-re déli irányban kezdõdõen. 
Cserébe 14-én és 15-én jogosult szállítást folytatni. Minden
további nagy teherbírású gépjármûvel való szállítás augusz-
tus 18-án reggel 8 órától engedélyezett.
A kt. a májusi lakossági fórumon felmerült igényeket figye-
lembe véve  / több közterületi toj-toj WC lehelyezése, a ka-
mionok álló helyzetben történõ motor járatásának megtil-
tása, nem portalanított utak locsolása, a WC-ék akár külsõ
felületi mosásának tiltása stb./ kéri, hogy kerüljenek be a
szerzõdésbe.
A bérlõ 300.000,- Ft értékû gyermekprogramot szervez a
Bácskai utca végén. 
A bérlõ 400.000,- Ft értékben gondoskodik biztonsági ka-
merák beszerzésérõl, és az Önkormányzattal egyeztetett
helyekre való felszerelésérõl.
Köteles a szilárd burkolat nélküli utcák pormentesítésérõl
gondoskodni.
A bérleti díj nettó 12.000.000,- Ft.

8. Brettyóval kapcsolatos elõterjesztés
Dr. Kállay-Németh Imola ügyvéd megbízása
A kt. úgy határoz, hogy a jelenleg Zamárdi Város Önkor-
mányzatával megbízásban álló dr. Kállay-Németh Imola
ügyvédet bízza meg a Zamárdi, �Brettyó�-val kapcsolatos
ügyek áttekintésével, a szükséges teendõk ellátásával, jogi
vélemény kiformálásával.
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9. Rezi Gáborné és társai támogatási ügye
A kt. a �Rezi Gáborné és társai támogatási kérelme� tárgyú
153/2013. (V.27.) KT határozatot az alábbiak szerint módo-
sítja:
A kt. Rezi Gáborné és Vassné Pusztai Marianna vállalko-
zók részére 2013. évre vonatkozóan, a 2014. évi költségve-
tésben a pénzmaradvány terhére, a 2013. évi teljesítésû,
2014. évben benyújtott bizonylatok alapján 214.270,- Ft
összegû támogatást hagy jóvá a pályázatban meghatározott
rendezvények szervezésére.

10. TPL Service Kft bérleti kérelme
A kt. megtárgyalta TPL Service Kft terület bérletére vonat-
kozó kérelmét, és részére a Zamárdi, Szent István utca dé-

li oldalán lévõ, 2000 m2 nagyságú önkormányzati területet
biztosítja a Balaton Sound fesztivál idejére, 4 nap idõtar-
tamra. A terület bérleti díja 300.000,- Ft.

11. Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület támogatása
A kt. a Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület részére
2014. évre vonatkozóan 1.650.000,- Ft összegû támogatást
biztosít az alábbi célokra:

� 2014. évi vízimentési feladatok ellátása Zamárdi terüle-
tén,
� életmentõ orvosi mûszerek éves felülvizsgálata
� 1 fõ vízimentõ alkalmazása 2014. június 12-augusztus 31
között. A szállás a Zamárdi, Kossuth Lajos utcai parti orvo-
soknak fenntartott lakás egyik szobájában lesz megoldva.

12. Veszélyes fák kivágása
A kt. a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a GAMESZ által javasolt, veszélyesnek ítélt 4 db fa kivágá-
sával egyetért.
Felkéri a GAMESZ-t, hogy a fák kivágásával kapcsolatban
a szükséges intézkedéseket tegye meg.

13. Zamárdi, Bácskai és Széchenyi utcai járdaépítésre ké-
relem
A kt. a Bácskai és Széchenyi utcai járdaépítéssel kapcsolat-
ban a 2015. évi költségvetés tervezésekor hoz döntést.

14.Közép-európai fesztivál megszervezése
A kt. a közép-európai fesztivál megszervezését támogatja.
A területet csak abban az esetben biztosítja térítésmente-
sen, amennyiben a kirakodóvásár mellett a szervezõk kultu-
rális programot is biztosítanak.
Amennyiben a rendezvény keretén belül kulturális prog-

ram nem lesz, úgy a területet 1000,- Ft/m2 áron biztosítja az
Önkormányzat a kérelmezõk részére.

15. WC konténerek elektromos ellátása, felépítményi mun-
káinak elvégzése

A kt. megtárgyalta a Zamárdi, Bácskai utca 3270/15 hrsz-ú
ingatlanra telepítendõ wc konténerhez szükséges elektro-
mos ellátásra beérkezett árajánlatot, és annak kiépítésével
megbízza Pálfi István egyéni vállalkozót, 546.800,- Ft+ÁFA
kivitelezési árért.
A képviselõ-testület továbbá a Zamárdi, Bácskai utca
3270/15 hrsz-ú, és Kiss Ernõ utca 2055/15 hrsz-ú ingatla-

nokra telepítendõ wc konténerek felépítményi munkáinak
kiépítésével megbízza a II. számú Mélyépítõ Kft-t, bruttó
6.367.780,- Ft kivitelezési árért.

16. �Európa Mobilitás Hét� rendezvényhez csatlakozás
A kt. úgy határoz, hogy az �Európa Mobilitás Hét� rendez-
vényen az elmúlt évekhez hasonló formában részt kíván
venni. A képviselõ-testület kapcsolattartó személynek
Hirschmann Attila bizottsági tagot jelöli ki.

17. Zamárdi kilátóval kapcsolatos döntés
A kt. úgy dönt, hogy Tálos Ágota részére a zamárdi kilátó-
val kapcsolatos szellemi alkotáshoz fûzõdõ jogairól történõ
lemondás ellenszolgáltatásaként 100.000,- Ft bruttó össze-
get megfizet, amennyiben cd-re írott formában, magyaráza-
tokkal, vektorális ábrázolással, színskálával, minden szaba-
dalmi engedélyeztetéshez szükséges formában átadja a
logót.
A lemondást követõen az Önkormányzat és intézményei a
logót szabadon felhasználhatják, sokszorosíthatják, kezel-
hetik, megjeleníthetik, szerkeszthetik, átterveztethetik, to-
vábbá az Önkormányzat a logó levédetését is elvégezheti. 

18. Zamárdi Nõi Kar buszköltség biztosítása
A kt. a Zamárdi Nõi Kar részére 240.000,- Ft összeget biz-
tosít autóbusz költségre a szerbiai kórustalálkozóra történõ
utazáshoz. Az összeget vagy az általános tartalék terhére,
vagy a Zamárdiért Közalapítvány támogatásával tudják biz-
tosítani.

19.Várhelyi György kérelme
A kt. Várhelyi György � Idõszakos Szabadtéri Múzeum Kft
részére az általa bérelt területen � Szent István utca déli ol-
dal � mobilkerítés elhelyezését nem engedélyezi. Felhívja
továbbá a bérlõ figyelmét arra, hogy a területet addig tudja
biztosítani a részére, amíg az önkormányzati elképzelések-
nek megfelelõen a tervezett beruházásokat el nem indítják.

20. Pongráczné Tóth Csilla reklámtábla kihelyezési kérel-
me
A kt. Pongráczné Tóth Csilla kérelmének helyt ad a testü-
leti ülést követõen hatályba lépõ, reklámozásról szóló ren-
delet díjszabása és elõírásai alapján.

A tábla 1 m2 nagyságú, kétoldalas, helye a Zamárdi, Tán-
csics utca, Patkó büfé, 2014. május 15-tõl szeptember 15-ig
terjedõ idõszakra.

21. Szabó Sándor reklámtábla kihelyezési kérelme
A kt. Szabó Sándor kérelmének helyt ad a testületi ülést
követõen hatályba lépõ, reklámozásról szóló rendelet díj-
szabása és elõírásai alapján.
A 2 db tábla helyei: Zamárdi, Zöldfa utca � Kiss Ernõ utca,
és Zöldfa utca � Szent István utca sarka, 2014. június 1-tõl
augusztus 31-ig terjedõ idõszakra.
A tábla konkrét helyét a hivatallal egyeztetni szükséges.

22. Forgács László közterület-használati kérelme
A kt. Forgács László részére a strandi öltözõkre vonatkozó
kérelmét nem tudja támogatni, mivel a strandi öltözõk
hasznosítására már érvényes határozat van. 
Engedélyezi az alábbi helyeken történõ reklámhordozók
kihelyezését, a helyi rendeletben foglalt díjszabás alapján:
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A 2010-2014 közötti idõszak jelen-
tõs változást hozott az önkormány-
zatok életében. Az államigazgatás
és a közigazgatás átszervezése kap-
csán a polgármesteri hivataloktól

több feladatkör is átkerült a járási hivatalok hatáskörébe.
Az önkormányzatok feladatelvonásával együtt járt a támo-
gatások elvonása is. Ugyanakkor az önkormányzatokat
érintõ adósságkonszolidáció révén Zamárdi esetében a há-
rom pénzintézet felé fennálló hiteltartozást az állam átvál-
lalta. Ez forintosítva mintegy 100 millió forint nagyságren-
dû volt, ami éves szinten 15 millió forint törlesztõrészlettel
terheli a város költségvetését. 
Bár a 2011. novemberében történt állami számvevõszéki
vizsgálat egyértelmûen megállapította és kimondta, hogy
Zamárdi város nem tartozik az eladósodott települések
közé, és a fennálló hitelállománya nem teszi ki a költségve-
tés 10 %-át, így hosszútávon kigazdálkodható, ennek elle-
nére az adósságkonszolidáció jelentõsen csökkentette az
Önkormányzatunk terheit, adósságállományát lenullázta. 
Természetesen az adósságkonszolidációval forráselvoná-
sok is együttjártak, hiszen néhány adónemet érintõen köz-
ponti elvonások történtek. 
2013. január 1-jétõl az iskolák integrációja révén a pedagó-
guskar a KLIK állományába került. A város önkormányza-
ta úgy döntött, hogy továbbra is vállalja az iskola üzemel-
tetését, továbbá a technikai dolgozók munkahelyének
megõrzése végett a technikai dolgozói állományt a
GAMESZ keretein belül foglalkoztatjuk tovább. Ezzel
egyidõben szükséges volt az iskolai és városi könyvtárat a
Tourinform Irodához integrálni. 

A 2011. januári jegyzõváltás utáni idõszakban átszervezés-
re került a polgármesteri hivatal. Már az elsõ évben 12 mil-
lió forintot spóroltunk meg a hivatal mûködési költségein.

Az önkormányzat bizottságait összevontuk, és a ciklus so-
rán két bizottságot mûködtetett a képviselõ-testület: a Hu-
mán Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottságot. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jelentõs leterhelt-
séggel dolgozott, ugyanakkor érezhetõen javult a döntés-
elõkészítés színvonala az alapos mûhelymunkának köszön-
hetõen, így a képviselõ-testületi döntések megalapozottab-
bá váltak. 

Az önkormányzat képviselõ-testülete az eskütétel óta
2014. júniusáig 1446 határozatot hozott. Ez jóval több,
mint az elõzõ négyéves ciklusban hozott határozatok szá-
ma. A képviselõ-testület a ciklusprogramját a 88/2011.
(III.21.) KT számú határozatában rögzítette. A ciklusprog-
ram három fõ elemet tartalmaz: önkormányzati ingatla-
nok, fejlesztések, intézmények. 

A ciklusprogram részletes kiértékelése

Önkormányzati ingatlanok:

- Kertmozi: a felújítás után hosszú távú kulturális
célú hasznosítás � teljesült (városrehab. pályázaton
belül).

- Petõfi S. u. 1. lakás: befejezés után szezonban ide-
genforgalmi hasznosítás (bérbe adás) �vendég-
ház�-ként is hasznosítható, vagy szolgálati lakás-
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Ciklusértékelõ
Zamárdi Város Polgármesterétõl
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

Telefon: 84/348-400, 348-711. E-mail: titkarsag@zamardi.hu

� Szent István utca déli oldala, CBA áruház elõtt 1 db 

3x1,3    m2,

� Margó Ede sétány déli oldala, A blokknál 1 db 1,3 m2,

� Kiss Ernõ-Bácskai utcák keresztezõdésében 1 db

1,3 m2.

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2014. június 30-i, rendkívüli ülésérõl

Zamárdi, Fõ utca 117. szám alatti (2315 hrsz) ingatlan meg-
vásárlására vonatkozó adásvételi szerzõdés jóváhagyása

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
megtárgyalta a Zamárdi 2315 hrsz alatti, természetben
8621 Zamárdi, Fõ utca 117. szám alatti, kivett lakóház, ud-
var, gazdasági épület megjelölésû, Krizsán Balázs 1/1 ará-
nyú tulajdonát képezõ ingatlan adásvételére vonatkozó elõ-
terjesztést. 

� A képviselõ-testület az ingatlant 19.500.000,- Ft vételár
ért megvásárolja. 

� A teljes vételárból 2.000.000,- Ft összegû foglalót kész-
pénzben megfizet a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, 
2014. július 1. napján. 

� Vállalja, hogy a teljes vételárból fennmaradó 
17.500.000,- Ft vételárhátralékot 2014. július 4. napjáig
átutalással teljesít a vevõ által megjelölt folyószámlára. 

� Hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan keleti határa mellett
lévõ, a valóságban mûhelyként használt melléképületet
eladó késõbb, legfeljebb azonban 2014. szeptember 30.
napjáig bocsássa az Önkormányzat birtokába.

� Felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert az adás-
vételi szerzõdés aláírására, mely adásvételi szerzõdés 
megszerkesztésével, ellenjegyzésével megbízza és meg-
hatalmazza a Németh és Herrmann Ügyvédi Irodát.

Matyikó Zsuzsa



2014. augusztus 6.oldal Zamárdi Hírmondó

ként az orvos számára � teljesült, dr. Cseh Iván
Patrik háziorvos albérlõként lakik a lakásban.

- Szabadság téren lévõ irodahelyiség: a rendõrséggel
együttmûködve, rendõrségnek bérbe adni, új kmbs
iroda kialakítása � teljesült, kmb-s irodát a körzeti
megbízottak a zsaruvonal kiépítése óta hivatalosan
is használják.

- Keszeg utca cégén lévõ 2 db telek elidegenítése �
teljesült (az új tulajdonos még nem építette be).

- Benczúr utcai telek (nyaralóépület) elidegenítése �
a képviselõ-testület legutóbbi döntése alapján
megváltoztatta a szándékát, és nem kívánjuk elide-
geníteni az ingatlant. Jelen pillanatban is bérbe
van adva.

- Szélescsapás-Fõ utca végén lévõ ingatlan elidege-
nítése (Millenneumi park mellett) � nem volt rá ér-
deklõdõ, hasznosítása újra átgondolandó.

- �Kék tó� környékén található önkormányzati in-
gatlanok elidegenítése a felépítmény tulajdono-
soknak (Pádár Árpáddal kötött szerzõdés felmon-
dása) � teljesült, a felépítmények tulajdonosaival
való hosszas egyeztetés után történt meg az  elide-
genítés.

- Szent Isván utca D-i oldalán található lakóterület;
beruházó, fejlesztõ bevonásával telekkialakítás
(zamárdi fiataloknak kedvezményes feltételek ki-
dolgozása) � folyamatban van.

- T-Beach Kft felépítmény alatti terület � továbbra is
bérbe adás � szintén teljesült, az önkormányzat
nem idegenítette el (a megváltozott törvényi felté-
telek miatt már nem is lehet a késõbbiek során sem
elidegeníteni, a felépítmény alatti terület után to-
vábbra is bérleti díjat fizetnek).

- Zöldfa utca-Széchenyi utca sarkán lévõ felépít-
mény alatti ingatlan � továbbra is bérbe adás � je-
lenleg is bérleti díjat fizetnek a felépítmény alatti
terület után.

Fejlesztések:

2011

- Endrédi utcai járda elsõ szakasz (Rétföldi utcától a
temetõig) � teljesült, a tulajdoni viszonyok rende-
zése után a térkõburkolat elkészült. 

- Magyar-ház utca-Fõ utca csomópont kialakítása
(villanyoszlop áthelyezése) - teljesült.

- Magyar-ház utca útburkolása - teljesült.
- Turisztikai vonzerõ növelése c. pályázat � pályázati

elemek megvalósítása
� Játszótér a Kossuth Lajos utca végén - tel-

jesült,
� Parkoló a Zöldfa utca végi strandon - tel-

jesült,
� Vizesblokk a Zöldfa utca végi stranon -

teljesült,
� Akadálymentes bejáró, napozóstég � tel-

jesült.
Pályázati elszámolás megtörtént. 

- Sport tér (burkolatlan szakasz térburkolása) �
részben teljesült, a szökõkút közvetlen környezeté-
nek térburkolása megtörtént, a Sport tér végleges

rendezésére a vasúti csomópont átépítése után ke-
rülhet sor.

- Kerékpárút (RÉV-tõl a Panoráma utcáig) tervezte-
tés � teljesült, a tervek elkészültek, jelenleg több
helyen szerepel a pályázat.

- Közterületi kamerák ehelyezése � teljesült, a köz-
területi térfigyelõ rendszer kiépítése elkezdõdött,
és a képviselõ-testület szándékai szerint folyama-
tos.

- KMB iroda kialakítása a rendõrséggel közösen a
Szabadság téren � teljesült.

- Terület biztosítása a Szent István út D-i oldalán a
Szentgyörgyi Albert Egészségközpont kialakításá-
hoz � a pályázók valószínûleg elálltak szándékuk-
tól, de ezt írásban még nem jelezték. 

- Dél-Balatoni Történelmi és Öko-turisztikai Park
(avar leletanyag kiállítása). Megállapodás (szán-
déknyilatkozat megkötése dr. Zelnik Istvánnal
(pályázat benyújtása) � az avar leletanyag egy kis
részének bemutatása a városházán megvalósult, a
Rippl-Rónai Megyei Hatáskörû Múzeum segítsé-
gével és együttmûködésével. A Dél-Balatoni Tör-
ténelmi és Öko-Turisztikai Park tervei elkészültek,
átdolgozásra kerültek, és az új koncepció alapján a
kiserdõnél található Szamárkõ közvetlen környe-
zetében kerülne megvalósításra. A pályázat be-
nyújtásra került, a 2014-2020 közötti megyei fej-
lesztési programban is szerepeltetve van. 
Dr. Zelnik Istvánnal a szándéknyilatkozat nem ke-
rült aláírásra. 

2012

- Integrált Városrehabilitációs pályázati elemek be-
ruházásának megkezdése (Közösségi Ház, kertmo-
zi, Rákóczi utcai rekonstrukció, parti sétány, ren-
dezvénytér, PMH, Szabadság tér parkosítás) � tel-
jesült, a pályázati elemek beruházásai elkezdõdtek,
a közbeszerzési pályázat eredménytelensége miatt
a Polgármesteri Hivatal és a Szabadság tér parko-
sítás projektelemek átcsúsztak a következõ évre,

- Kerékpárút (RÉV-tõl a Panoráma utcáig) kivitele-
zés � nem valósult meg, nem nyert a pályázat,

- Endrédi utcai járda második szakasz (7-es fõközle-
kedési úttól a Fõ utcáig) � sajnos nem készült el, az
önkormányzat továbbra is adós ezzel a beruházás-
sal,

- Rétföldi utcai útburkolat-rekonstrukció � teljesült,
az önkormányzat 2013-ban tudta megvalósítani.

2013

- Integrált Városrehabilitációs projekt befejezése,
megvalósítás � 2013. júniusában a városnapi ün-
nepségen hivatalosan is átadásra került. Jelenleg a
pályázati elszámolás történik,

- Szent István utca D-i oldalán telekkialakítás � köz-
mûterveztetés jelenleg folyamatban van,

- Orgona tér vízelvezetés, parkosítás � nem valósult
meg, a tervek aktualizálása szükséges,

- Dél-Balatoni Történelmi és Ökoturisztikai Park
megvalósítása � lásd elõzõleg.
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2014

- Templom tér végleges kialakítása (iskolaudvar bõ-
vítése) � a tervek kidolgozása folyamatban van,
várhatóan õszre elkészül a kivitelezés. Az iskola-
udvar bõvítésével kapcsolatban a KT határozatba
foglalta azon szándékát, hogy megvásárolja az is-
kola melletti, Krizsánék tulajdonában lévõ ingat-
lant. Sajnos a telek tulajdonosa állítólag a meg-
egyezés ellenére másnak idegenítette el az ingat-
lant, hivatalos értesítést a visszalépésrõl az önkor-
mányzat nem kapott.

- Széplak alsói járda építése (vasútállomás) � telje-
sült, a kivitelezés elkészült.

Intézmények:

- A képviselõ-testület a közterületek tisztántartása,
a szabálytalanságok és visszaélések visszaszorítása
kapcsán kifejezi azon szándékát, hogy a közterü-
let-felügyeletet technikai oldalról megerõsíti. Sze-
mélygépkocsit vásárol, és rendszeresít a közterü-
let-felügyelet számára. A város �problémás� terü-
letein kamerákat helyez el - teljesült.

- A mezõõri szolgálatot a képviselõ-testület meg-
szünteti - teljesült.

- A képviselõ-testület a nyári üdülõorvosi ellátásból
adódó többletmunkára az orvosi körzetek számára
plusz támogatást különít el a költségvetésben - tel-
jesült.

- A II. háziorvosi körzet asszisztensi álláshelyének
bérét és járulékait nem kívánja finanszírozni, en-
nek érdekében kezdeményezi a megállapodás mó-
dosítását � idõközben a II. számú háziorvosi körzet
praxisjoga visszaszállt az önkormányzatra, jelenleg
helyettesítéssel oldja meg az önkormányzat az
alapellátást, folyamatban van a háziorvosi praxis
betöltése. (Pályázatot hirdetett az önkormányzat.
Ennek tükrében az asszisztenciát továbbra is az
önkormányzat finanszírozza és az önkormányzat-
nak hosszabb távon is szándékában áll az asszisz-
tens bérét és járulékait felvállalni annak érdeké-
ben, hogy a betegek alapellátási feladata a legma-
gasabb szinten teljesüljön.)

Egyéb:

A képviselõ-testület Zamárdi város turisztikai arculatának
kialakítása, a város turisztikai kínálatának, szolgáltatásai-
nak sokszínûsítése, Zamárdi vonzerejének növelése érde-
kében hosszú távú Turisztikai Marketing Stratégiát határoz
meg.
- A képviselõ-testület végül nem készíttetett Turisztikai
Marketing Stratégiát.
A képviselõ-testület a parti területek hasznosítására hosszú
távú fejlesztési koncepciót határoz meg.
- A KT határozatnak megfelelõen a város fõépítésze jelen-
leg is dolgozik a part hasznosítási koncepció végleges kiala-
kításán. A ciklus során társadalmi egyeztetések megtörtén-
tek, valamint a szakmai munkába a mûszaki egyetem is be-
vonásra került.
A képviselõ-testület megvizsgálja annak lehetõségét, hogy

a Szent István út déli oldalán lévõ területeken a felszín alat-
ti vizek hasznosíthatóak-e. 
- Nem teljesült. Felül kell vizsgálni elsõdlegesen gazdasági
szempontok alapján.

A 2010-2014-es ciklus alatt egyértelmûen megállapítható,
hogy Zamárdi tovább fejlõdött, élhetõbbé és vonzóbbá vált,
és az elkészült beruházásoknak köszönhetõen már egy iga-
zi Balaton-parti kisváros arculatát mutatja. 
Rendezvényeinknek is köszönhetõen az egyik legkedvel-
tebb Balaton-parti településként emlegetik Zamárdit. A vi-
déki Magyarország legnagyobb rendezvényének minõsülõ
Balaton Sound fesztiválnak köszönhetõen pedig Zamárdi
már nem csak itthon népszerû, hanem külföldön is megis-
merték a település nevét. Az elmúlt években a város �meg-
tanult� együttélni a nagy rendezvénnyel. 

A rendezvénybõl adódó környezeti terhelés káros hatásait
a szervezõkkel közösen folyamatosan próbáljuk csökkente-
ni, a lakossági észrevételeket figyelembe véve, a rendez-
vényt pedig igyekszünk minél kulturáltabb körülmények
között lebonyolítani.
A település népszerûségébõl adódóan egyre többen vá-
lasztják Zamárdit rendezvény helyszínéül, így 2014-ben to-
vább bõvül a város programkínálata (FilmZene fesztivál és
Bor- és Pezsgõ fesztivál). A város népszerûsége abból is le-
mérhetõ, hogy az elmúlt években jelentõsen emelkedett a
vendégéjszakák száma, és évrõl évre nagyobb idegenforgal-
mi bevételt könyvelhet el a város. A szallaspont.hu adatai
alapján az internetes szállásfoglalások száma 2013-ban az
elõzõ évhez képest 50 %-kal emelkedett. Joggal nevezik ma
már Zamárdit a balatoni turizmus egyik fellegvárának. A
megemelkedett bevételeknek köszönhetõen a város hitel-
felvétel nélkül tudta biztosítani a pályázatokhoz szükséges
önrészt, valamint a felsorolt beruházásokat is önerõbõl tud-
ta megvalósítani. 

A felsorolt, ciklus elején tervezett beruházásokon kívül jó
néhány egyéb fejlesztést, beruházást is meg tudott valósíta-
ni a képviselõ-testület, mint például a Káposztáskerti utca
vízelvezetése, a Széchenyi utcai járda térburkolása, a Szent
István utca járda térkövezése a Zöldfa utcáig, kõhegyi utak
aszfaltozása, Damjanich utca, Táncsics utca, Mikes utca,
Gáspár András utca egyes szakaszainak aszfaltozása, szin-
tén elkészült a Nagyváradi utca hiányzó szakaszának aszfal-
tozása. Gyalogos átkelõ került kiépítésre a Szent István ut-
ca, Bácskai utcai csomópontban. A Tourinform Iroda elõ-
kertjének átalakítása is megtörtént. Folyamatban lévõ be-
ruházások a Szõlõhegyi utca árok lefedése, Arany János ut-
ca közvilágítás rekonstrukciója, vizesblokkok elhelyezése a
parton, lidósítás a Keszeg utcánál, hogy csak néhányat em-
lítsünk. 

A ciklusértékelõ elején már hivatkozott Állami Számvevõ-
szék vizsgálata is megállapította, hogy Zamárdi egy jól gaz-
dálkodó település, és a 2013. év tervezetten felüli bevétele-
inek köszönhetõen a város önkormányzata az éves költség-
vetésének 34 %-át, mintegy 400 M Ft-tot tudott beállítani
fejlesztésekre és felújításokra, melynek zászlós hajója az
óvodafejlesztés lesz. A leköszönõ képviselõ-testület megfe-
lelõ tartalékokkal adja át a ciklus végén a város vezetését.
A 2014 õszén elkezdõdõ déli vasútvonal rekonstrukciója
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kapcsán érintett csomópont átépítéssel együttjáró központi
térrendezés anyagi fedezete rendelkezésre áll az önkor-
mányzat számára. 
Zamárdi város önkormányzata a ciklus végére nem csak,
hogy konszolidálta a város anyagi helyzetét, hanem mára
már az önkormányzat eljutott oda, hogy ingatlanokat tud
vásárolni, nem pedig a hosszú távú vagyonfelélést eredmé-
nyezõ ingatlan-elidegenítésre kényszerül.

A ciklusértékelés során mindenképp szót kell ejteni a ter-
vezett kikötõrõl. Ma már elmondható és egyértelmûen ki-
jelenthetõ a tények ismeretében, hogy a tervezett nagyhajó-
és vitorlás kikötõ az elkészült tervek alapján nem valósítha-
tó meg, ugyanis az engedélyeztetési eljárás megakadt. A ki-
kötõ kivitelezését és megvalósítását vállaló önkormányzat-
tal szerzõdött fél az engedélyeztetési folyamatot nem vitte
végig. Ezért a képviselõ-testület úgy döntött, hogy a 2015-
ben lejáró szerzõdést felmondja, és jogi útra tereli. 
Zamárdi a testvértelepülési kapcsolatait is tovább építette,
és 2011-ben testvérvárosi szerzõdést írt alá Villány városá-
val. A két település közti kapcsolat gyümölcsözõ, jó irányba
fejlõdik, és ennek példája a 2013-as évben elsõ alkalommal
megrendezett Rosé fesztivál. Mára Székelyvécke és Villány
csapatai állandó résztvevõi a zamárdi fõzõversenynek. 

Az elõzõ ciklusban megkötött lengyel testvértelepüléssel is
sokoldalú a kapcsolatunk, és ami a legfontosabb, hogy az
általános iskolás gyerekek már többször voltak kint szerve-
zett formában Lengyelországban, és a lengyel gyerekek is
viszonozták ezeket a látogatásokat. Ez év június közepén is
Zamárdiba érkezik egy lengyel gyerekcsoport.
Május végén hivatalos látogatáson járt Zamárdiban a né-
metországi testvértelepülésünk, Malsch küldöttsége. 

Az utóbbi idõszakban jelentõs többletmunkát hárított az
önkormányzatra a Balaton megemelt vízszintjébõl adódó
vízkárelhárítási feladatok ellátása. Erre a jövõben is foko-
zottan figyelni kell. Folyamatos és jó együttmûködést alakí-
tottunk ki a társszervekkel (katasztrófavédelem és vízügyi
igazgatóság).

Összegezve elmondhatjuk, hogy Zamárdi a 2010-2014 kö-
zötti idõszakban jelentõs mértékben fejlõdött, kimagasló
eredményeket ért el. Zamárdi mára valóban egy jól csengõ
név, közkedvelt turisztikai célpont. Zamárdi város vezetõ
helyet tölt be a Balaton-parti települések sorában. A város
gazdálkodása stabil, adóssága nincs, és megfelelõ tartalé-
kokkal rendelkezik. Zamárdi egy olyan Balaton-parti kisvá-
ros, amelynek van jövõképe és megtartó ereje.

Zamárdi, 2014. június 13.
Csákovics Gyula sk.

polgármester

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni képviselõtár-
saimnak, a bizottságok tagjainak, a civil szervezetek aktív
tagjainak, hivatali munkatársaimnak, minden Zamárdit
szeretõ, a települést támogató embernek, mindazoknak,
akik velem együtt hittek és hisznek a város jövõjében, akik
munkájukkal, lelkesedésükkel és odaadásukkal segítették
tevékenységemet, és hozzájárultak Zamárdi sikereihez.

Csákovics Gyula sk.
polgármester

Csákovics Gyula polgármester leleplezte a Filmesek falát.
2014-ben Tordai Teri színmûvésznõ, Bitskey Tibor színmûvész és Lukács Sándor színmûvész

kézlenyomata került fel a mozi homlokzatára.
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Kezek

Kerekes Blanka fuvolamûvész és Török Ádám fuvolamûvész
közös fellépése a FilmZene fesztivál megnyitóján.

Pécsi fúvósok

A Keszeg utcai lidó, birtokba vették a gyerekek.Üzemelnek a frissen átadott vizesblokkok.

A Zamárdi Nõi Kar Kárászy Szilvia kíséretével nagy sikerrel lépett fel a megnyitón.
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Rövid hírek

A zamárdi szabadstrand 2014-ben is megkapta a Balatoni Kék Hullám
zászlót, amely kiváló vízminõség mellett elismerést jelent a gondozott,
ápolt partszakasznak, és jelzi a szolgáltatások magas színvonalát.

***
Ezúton is köszönöm a hivatal és a városüzemeltetés valamennyi dolgo-
zójának, akik folyamatosan azon fáradoznak, hogy Zamárdi város min-
den évben megkapja ezt a rangos elismerést.

***
Zamárdi élõ adásban szerepelt július 6-án az MTV1 Balatoni nyár címû
mûsorában. Zamárdi város ismét sikerrel mutatkozott be az egész or-
szág számára. Köszönöm mindazoknak, akik vállalva a hajnali felkelést,
részvételükkel hozzájárultak az újabb sikerhez.
Név szerint: Friesz Gyuláné, Baller Zsuzsanna, Benkõ László, Bacsa And-
rás, Varga Zoltán, Pach Gábor, valamint a zamárdi néptáncos gyerekek
(Valla Szonja, Kovács Dalma, Csehi Gréta, Nagy Norbert, Tarr Péter és
Kiss Soma). 
Külön köszönöm Bemné dr. Schneider Máriának, hogy kalauzolta a té-
vés stábot.

Csákovics Gyula polgármester

Zamárdi Város

Önkormányzatának

nevében köszönöm min-

denkinek a megértését és

türelmét, hogy 2014-ben

is elviselték a Balaton

Sound fesztivállal járó

kellemetlenségeket.

Csákovics Gyula
polgármester 
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei

Rendezvények augusztusban: 

Augusztus 9.  Orgonakoncert �
Fassang László és Rohmann Ditta (cselló)

Augusztus 10. Lurkók! Vitorlára! �
ingyenes gyermekvitorláztatás 

Augusztus 16. Strandröplabda Kupa
helyszín: Kossuth utca vége 

Augusztus 16. Orgonakoncert - Ruppert István
Augusztus 19. Orgonakoncert � Magyar Zongorás négyes
Augusztus 20. Szent István-napi ünnepség
Augusztus 20-23. Strand. Nagyon Zene Fesztivál
Augusztus 23. Dél-Balatoni Amatõr Kettesfogathajtó verseny
Augusztus 23. Orgonakoncert � Pálúr János

Augusztus 30.  Városi fõzõverseny
Helyszín: Kossuth utca vége
Az idei fõzõversenyre a csapatok jelentkezését 2014. augusz-
tus 25-ig várjuk irodánk elérhetõségeinek bármelyikén.
Helyet, sátrat, tûzifát, asztalt, padot tudunk biztosítani (kor-
látozott számban). Az alapanyagokról, egyéb kellékekrõl
mindenkinek magának kell gondoskodnia. 
A rendezvénynaptárban meghirdetett Bor és pezsgõfeszti-
vál (augusztus 8-10) ELMARAD!

Szálláskatalógus 2015
Elkezdjük a szálláskatalógus anyagának összeállítását ma-
gyar, német, angol, lengyel és szlovák nyelveken, külön-kü-
lön kiadványokban. Ehhez kiküldjük a tájékoztató levelet,
a www.zamardi.hu honlapon, valamint a szálláskatalógus-
ban megjelent hirdetõknek, illetve felhívjuk az új hirdetõk
szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A kiadvány felkerül
az új turisztikai honlapra is letölthetõ formátumban. 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!
A zamardi.hu oldal vendég centrikusabb mûködése céljá-
ból a szállásadóktól és a vendéglátó egységektõl folyamato-
san várjuk a frissen készített, legalább 1600x1200 pixel mé-
retû képeket, amelyek a beérkezések idõpontjában folya-
matosan cserére kerülnek. Az ingatlanokról készített fotó-
kat elektronikus úton vagy személyesen adathordozón vár-
juk az irodában folyamatosan nyitva tartási idõben. 

Figyelem!

A tavalyi évben több alkalommal kaptunk olyan telefono-
kat, bejelentéseket, hogy az iroda nevével visszaélve, a
Tourinform irodára hivatkozva, különbözõ internetes hir-
detési lehetõségeket kínáltak (több tízezer forintért), ma-
gánházakhoz mentek ki fényképezni (szintén nem kevés
pénzért.) Hirdetés céljából (különbözõ tudakozóknak, te-
lefonkönyveknek, internetes megjelenésekhez) nem adjuk
ki harmadik félnek a vállalkozók, szálláskiadók adatait,

senki helyett nem kötünk megjelenésre/fotózásra vonatko-
zóan szerzõdéseket. 
Az iroda a www.zamardi.hu oldalt, valamint a
www.itthon.hu oldalon a Zamárdira vonatkozó anyagokat
szerkeszti; ehhez a 2 oldalhoz van hozzáférési jogunk. 
Minden esetben írásban keressük fel ügyfeleinket a szállás-
katalógus, valamint a  honlap frissítése céljából; valamint a
Zamárdi Hírmondóban is megjelentetjük a különbözõ hí-
reinket, felhívásainkat.
Figyeljenek és ne dõljenek be a csalóknak!

Sziget, B. my. Lake, Strand fesztivál, Budapest Park, Ak-
várium Klub jegyértékesítés
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra, koncertekre je-
gyeket, bérleteket vásárolni.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több
színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytar-
tó, baseball sapka, strandtáska, bögrék, esernyõ,
toll+kulcstartó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Hûséges vendégeknek oklevél
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit!
Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek ven-
dégei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb óta hûségesen
visszatérnek városunkba. Az ajánlólap a Tourinform irodá-
ban 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.

Nyitva tartásunk:
Augusztus 24-ig  hétfõtõl szombatig: 9:00-18:00 óráig, va-
sárnap: 9:00-17:00 óráig; 
augusztus 25-tõl hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig (hétvé-
gén zárva) 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
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Iskolai hírek

Június 4-én az 1-2. osztályosok Mesztegnyõre kirándultak,
itt töltöttek el egy szép napot. A 4. osztály ugyancsak e na-
pon Budapest nevezetességeivel ismerkedett.

Az iskolában megemlékeztünk a gyászos trianoni
döntésrõl s következményeirõl.
5-én zajlott a néptánc tagozatosok vizsgája. Igazán nagy-
szerû produkciókat láthattunk, néptáncosaink kiemelkedõ
munkát végeztek, amit az Együd Árpád verseny aranyminõ-
sítései is bizonyítanak.
6-án diáknapot szerveztünk, melyben a sport- és kézmûves
foglalkozásoké volt a fõszerep. Mindenki jól szórakozott.
10-én a 3. osztály útja a Balaton-felvidékre vezetett, a ki-
rándulás során annak nevezetességeit fedezték fel.
12-én a nyolcadikosok szép mûsorral búcsúztak tanáraik-
tól.
13-án rendhagyó módon délután szólalt meg ebben a tan-
évben az utolsó csengõszó. Sokan várták már, hisz ez jelzi a
vakáció kezdetét. 16 végzõs diákunk számára a csengõ a
búcsút is jelentette. Megható mûsorukkal vettek búcsút di-
áktársaiktól, az iskolától. A ballagást tanévzáró követte,
ahol eredményes munkájáért sok tanulónk kapott jutalmat.

8. osztályosainknak sok sikert, eredményes helyt-
állást kívánunk az életben s az új iskolájukban!

Június 14-20 között lengyel testvértelepülésünk sportisko-
lájának 25 tanulója, igazgatója és 2 tanára nagyon tartalmas
napokat töltött el Zamárdiban. A gazdag program mellett
a jó idõ is hozzájárult, hogy nagyon jól érezték magukat ná-
lunk vendégeink. Kalózhajós program, hadi játék túrával
egybekötve, kalandpark, sportversenyek, íjászat, lovas ko-

csikázás, táncház, kézmûves foglalkozás, szalonnasütés
mellett két este disco is színesítette a programot. Szomorú
szívvel búcsúzkodtak,s elmondták, hogy télen nagyon vár-
ják vissza tanulóinkat. 
Ahhoz, hogy vendégeink felejthetetlen élményekkel utaz-
hattak haza, nagyon sokan hozzájárultak. Ezúton szeret-
nénk MEGKÖSZÖNNI MINDENKINEK a segítséget,
amit bármilyen formában nyújtottak e gazdag program
megvalósítása során, s egyúttal tolmácsolni vendégeink
köszönetét is.

H.J.

ISKOLAI SPORT

Hagyományosan a tanévzáró után szervezi az MDSZ a kis
iskolák országos diákolimpiai döntõjét. Idén Debrecenbe
kellett utazni megyei bajnok lány atlétacsapatunknak. Lá-
nyaink csodálatosan szerepeltek: a 200 fõ alatti iskolák ver-
senyében az elõzõ évek 2. helyezései után ezúttal nem talál-
tak legyõzõre: ORSZÁGOS BAJNOKOK lettek! A csapa-
tot HAVAS LÉNA, FICSOR NÓRA, CSEHI GRÉTA,
PALKOVICS SZONJA, DARAI DOROTTYA és BOGNÁR
BEATRIX alkotta. 
Lányok, gratulálunk, büszkék vagyunk rátok!

H.J.
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NABE hírek

Már decemberi belegi látogatásunkkor megérlelõdött az a
szándékunk, hogy az ottani kisiskolásokat vendégül látjuk a
nyár elején. Mindkét részrõl - Beleg, NABE - nagy-nagy öröm
és készülõdés elõzte meg jövetelüket. A tervezett vendégna-
pok száma háromra csökkent, mivel ezek a gyerekek még
nemigen voltak távol hosszabb - de talán rövidebb - idõre sem
a szüleiktõl.
Június 23-án délelõtt izgatottan vártuk a Fonyódról érkezõ vo-
natot, melynek utolsó kocsijából hat kislány, két kisfiú és há-
rom pedagógus szállt le. Bár a légvonalbeli távolság nem indo-
kolná, mégis 5 órát utaztak - kétszeri átszállással -, hogy né-
hány kellemes napot töltsenek városunkban a NABE vendége-
iként. Szálláshelyül az általános iskola két tanterme szolgált,
az ebédet a polgármester úr biztosította, minden egyébrõl a
NABE tagjai és helyi vállalkozók gondoskodtak. Hiába ismer-
tette csoportvezetõnk a szépen kidolgozott programot, bizony,
az idõjárás közbeszólt, és módosítani kellett.
Szerencsére az érkezés napján, délután lubickolhattak a gyere-
kek a Balatonban, a negyedikesek kipróbálhatták úszástudo-
mányukat.
A Zamárdi Baráti Kör és Harsai János jóvoltából vitorlázhat-
tak is. Ács Zoltán �ugráltatta� õket, Rezi Gábornétól fagylal-
tot, Elter Imrétõl palacsintát kaptak. Csoda, hogy ezek után
még tudtak vacsorázni!
Másnap reggel - igazi kirándulóidõben - egy hosszabb túrára
indultunk, melynek során Zamárdi néhány nevezetességével
ismerkedhettek meg. A templommal kezdtük, majd a Szamár-
kõvel folytattuk; felbaktattunk a kilátóhoz, ahol Pálfiné Ica te-
rített asztalánál enyhíthették éhségüket, szomjukat, és kipi-
henhették az addig megtett út fáradalmait.
Visszafelé - lejtmenetben - már könnyebb volt a gyaloglás. A
tájház bútorai, tárgyai, �füstöskonyhája� annyira megfogta
õket, hogy ezt az örömüket a vendégkönyvben is megörökítet-
ték. Az iskolába visszatérve megnéztük a néprajzi gyûjte-
ményt, majd ebédig új, modern könyvtárunkban mesekönyve-
ket lapozgattak. Ekkor még bíztunk abban, hogy nem fog esni
az esõ, és újra élvezhetik a Balaton kellemes vizét. De a fürdõ-
zésbõl �mindössze� egy part menti séta lett, mely az Édes Ve-
lencénél ért véget egy-egy ajándék fagyival.
Az utolsó /fél/napi program is módosult a szûnni nem akaró
esõ miatt; a Rétföldi utcai játszótér helyett a tornateremben
mozogtak, ugráltak, játszottak. A búcsúebéd után hamarosan
szedelõzködniük kellett; a Tourinformtól kapott sapkák, me-
lyek elsõ nap a hõgutától védtek, most az elázástól mentette
meg õket. Indulás elõtt megkérdeztem, kinek mi tetszett leg-
jobban.

Íme, a válaszok...
Barbi: �...hogy fürödhettünk a Balatonban és fagyizhattunk.�
Bogi: �...fürödtünk a Balatonban, és voltunk a part közeli ját-
szótéren.�
Dorina: �Nekem a tájház tetszett legjobban és az, hogy min-
denki szívesen fogadott.�
Gyöngyi: �...elmentünk a kilátóhoz, és láttuk onnan a Bala-
tont.�
Jancsi: �... a kilátó, a Szamárkõ, a palacsintázás.�
Kriszti: �Arra emlékszem legszívesebben, amikor fürödtünk a
Balatonban és fagyiztunk.�
Ramona: �...vitorláztunk, felmentünk a kilátóhoz, és a parton
belenézve a �kõszívbe�, láttuk az apátsági templomot.�
Zsolti - a csoport legifjabb tagja, leendõ 2. osztályos -: �...a
Szamárkõ, a szív alakú kõ, a fagyizás és a kilátó.�
Nem hagytam ki a pedagógusokat sem a legmélyebb benyomá-
sok kérdését illetõen; mindhárman ugyanazt a három szót
mondták: �szeretet, figyelmesség, kedvesség...Köszönjük, hogy
itt lehettünk.�/Ezt a gyerekek is többször ismételték./
Ennél jólesõbb értékelést, elismerést nem is kaphattunk volna.
Megerõsít bennünket abban, hogy jó úton halad a NABE
zamárdi csoportja, ha nem csupán a környezet, a magyar ten-
ger védelmével foglalkozik, hanem lehetõséget teremt arra,
hogy egy belsõ-somogyi település iskolásai eljussanak a Bala-
tonhoz. 

B. SCH. M. 
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A képviselõ-testület 10.000.000 Ft-ot szavazott meg a kõhe-

gyi utak felületkezelésére.

A pályázatot a Kõvágó-Ép Kft 8.625.840.-Ft-s árajánlatával

nyerte meg.

A májusi KT ülésen jeleztem, hogy a pályázatban szereplõ

úthosszból kimaradt a Római útnak a Kilátó dûlõtõl a Nyu-

gati pincesorig, illetve a Kereszt dûlõnek a Kõhegyi úttól a

Kilátóig terjedõ szakasza.  A nyertes pályázó a fenti utakat

is figyelembevéve 10.700.000.-Ft-os ajánlatot tett, melyet a

KT  elfogadott, egyben kérte a kõhegyi tulajdonosok hoz-

zájárulását a pluszköltséghez.

Fenti kérésre kerestem meg levélben 102 ingatlannal ren-

delkezõ tulajdonost, akik közül 20 tulajdonos összesen

248.000.-Ft-tal járult hozzá az út felújításához.

Ezek: Tóth Attila; Varga József; Schneider  Veronika;

Balkó János; Dr.Laki István; Vizi László; Hegyi István;

Massányi Béla; Pásztor János; Perge Lászlóné; Tóth Lajos;

Gutberles W; Pálf István; Déri Lászlóné; Böti László; Gele

Zoltán; Vörös Sándor; Pintér János; Samu László; Nagy

Attila.

Elnézést kérek, ha valaki véletlenül kimaradt a névsorból.

Szeretném a magam és az Önkormányzat nevében is meg-

köszönni nekik önzetlenségüket, mellyel hozzájárultak kör-

nyezetünk jobbá tételéhez.

A tapasztalatom a fentiekkel kapcsolatban az, hogy a sze-

mélyes megkeresés, az elbeszélgetés hasznosabbnak bizo-

nyult a levél kiküldésénél, hiszen a fenti tulajdonosok szin-

te mindegyikével személyesen beszélgettem el.

Remélem, hogy a jövõben azok is aktívabbak lesznek saját

környezetük szebbé tételében, akik most ezt  nem tették

meg. A Kõhegy besorolása  zártkert, tehát nem üdülõöve-

zet, mint néhányan gondolják, és bár sokan fizetnek épít-

mény adót,- ennek éves összege kb. 1,9 millió Ft-, sokan

nem fizetnek mert csak pincével illetve üres telekkel ren-

delkeznek. Ez az összeg sajnos nem elég arra, hogy na-

gyobb beruházást lehessen végrehajtani a Kõhegyen akkor,

amikor még a belterületen is vannak murvás utak.

Én ezúton is megköszönöm az Önkormányzatnak hogy

többévi lobbizás után sikerült az utakat  felújítatni. Persze

én sem vagyok 100 %-ig megelégedve vele, ezt már az elké-

szülte után 1,5 héttel jeleztem. Remélem azonban, hogy

még az 1 éves  jótállás lejárta elõtt a hibákat sikerült kija-

víttatni a kivitelezõvel.

Perge Kriszta

Õszi elõzetes
Augusztus 30.- fõzõnap.  Sátrunknál dr. Cseh Iván Patrik
háziorvosunk vérnyomásmérõvel , orvosi jó tanácsokkal,
egyesületünk pedig egészségmegõrzõ információkkal várja
az érdeklõdõket. 
Szeptember 8. Közös túra és beszélgetéssel összekötött
elõadás az egészséges életmód szószólójával, Monspart
Sarolta tájfutó világbajnokkal.
Meghívó részletes programmal a következõ Hírmondóban
olvasható.
Október 10-11. Kétnapos kirándulásunk útvonala:
Kecskemét, Szarvas , Békéscsaba, Gyula /bõvebb informá-
ciók a szeptemberi Hírmondóban./

Kedves Egyesületi Tagok! 

Köszönöm az Egészségõr Egyesület szíves meghívását, örömmel
megyek Zamárdiba. Szeretek az egészséges életmódról beszélni,
de legalább olyan szívesen húzok sportcipõt egy kellemes túrához,
a gyaloglás ugyanis egyenesen a szívügyem.
Talán el sem hiszik, hogy a rendszeres mozgással milyen sokat
tehetnek az egészségükért! Napi félórás gyaloglás megteremti
szervezetünk energiaegyensúlyát, oldja a stresszt, önbizalmat ad,
segít a helyes önértékelésben, a betegségek megelõzésében, sõt
egyes betegségek gyógyító eszköze. Fokozza a teljesítõképességet,
a küzdõképességet, a kreativitást. Kell ennél több? S mindez pénz
nélkül! Csak kis akaraterõ, elhatározás, kényelmes gyaloglócipõ
és egy jó közösség kell hozzá! Az edzettség a nyugdíjas korban is
hozzásegít a jó közérzethez, a jobb életminõséghez. Gyalogoljunk
együtt szeptember 8-án!

Budapest, 2014-07-18                    Üdvözlettel: Monspart Sarolta
Idõsügyi Tanács tagja

MOB alelnöke

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe
Monspart Sarolta levelét.

A tájfutó-világbajnok atléta sportkarrierje csúcsán egy kullancs-
csípés okozta súlyos betegséggel küzdött. Egy egész ország aggó-
dott érte, de õ maga sem adta fel. Szívós akaraterõvel legyõzte a
kórt. 
�Azóta õ lett az egészséges, sportos életmód egyik legelhivatot-
tabb szószólója. Lételeme a küzdés; nem magáért, hanem az
ország egészségesebb életmódjáért, nem az olimpiai sportágakért,
hanem a nõi sportolók és nyugdíjasok egyenjogúsításáért.�

Iványi Balázs

A Monspart Saroltával készült riport teljes terjedelemben
egyesületünk honlapján /www.egeszsegoregyesulet.zamardi.hu /
olvasható.

Egészségõr Egyesület Tisztelt Kõhegyi Tulajdonosok!
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Megemlékezés a zamárdi telepi kápolna felszentelésének 85. évfordulójáról

Helytörténet

A kápolnát � Zamárdiban nyaraló � dr. Purebl Gyõzõ budapesti tanácsnok tiszteletre méltó elképzelése és hite
alapján építették. A kápolna építéséhez szükséges pénz összegyûjtésében aktívan részt vett. A csodálatos kis
kápolna tervezõje Körmendy Nándor mûépítész volt. Minõségi kivitelezõje pedig Bittmann László � Zamárdiban
lakó � építési vállalkozó. A kápolna a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére épült.
Felszentelte dr. Rott Nándor, veszprémi püspök atya 1929. augusztus 29-én.
A kápolna tulajdonosa 1950-ig a Zamárdi Fürdõegyesület volt, utána az egyházközség tulajdonába került.
Köszönettel tartozunk az igaz hittel bíró dr. Purebl Gyõzõ úrnak, aki a Teremtõ Istenünknek ilyen szép szent helyet
építtetett. Köszönet illet továbbá minden embert, aki az anyagiak összegyûjtésében és a munkában részt vett.

Perjési János

A kõhegyi szõlõsgazdáknak kiadott articulusok
(1767. január 2.)

II. rész

13. Articulus

A szõlõnek eladása módgyárul

Hogy sok pör és patvar ne legyen a nagyobb bizonyság okáért
senkinek az Hegybiró és Eskütteknek hire nélkül alatomban szõ-
lõt vásárolni nem lehet. Nyilvános legyen a vásárlás, hogy a
Hegybiró maga, vagy Esküttjei által elõször a Földes Uraságnak,
annak utána mind a vér szerinti Atyafiaknak, s mind a Megyés
szomszédoknak hirekké adhassa; az eladó fél mindenkor jelen
legyen és a szõlõ levelet (eladást) Kereszt vonyásával megerõsít-
se.

14. Articulus

A szõlõknek törvényes keresésérõl

Akármely el adatott szõlõ ellen is valaki szomszédi, vagy vérági
jussal és igazsággal, akár más ezekhez hasonló okok alatt ellene
akar mondani, vagy a megvételt tilalmazza: az eladástul fogva
egy esztendeig és egy napot várhat, de utána keresetit elveszti, és
ezután az eladott szõlõhöz törvénnyel nem juthat.

15. Articulus

Az Uraságtul veendõ Commissiórul

Ha valamely atyafi, adósember, valamely szõlõbül just kívánna
tartozik elõbb az Uraságnak, vagy annak tisztjének, a
Hegybiróktól engedélyt kérni. Ha vita támad a felek között azo-
kat a Helységbeli Esküttek meghallgassák, és közöttük igazságos
intézést tenni.

16. Articulus

Melly üdõben kellessék törvénnyel keresni a szõlõket.

Ha valamely atyafi, avagy adósságot keresõ ember, másnak a
szõlejébõl just kivánna, vagy foglaltatna: annak törvény folytatá-
sa.
�Gyertyaszentelõ Boldog Asszony Naptul fogvást (február 2.)
Gyümölcs oltó Boldog Asszony napig engedtetik (március 25.).
Ezen idõ alatt kell, hogy a Bírák, Esküttek igazságot tegyenek.
Ha a peres felek nem nyugodnak bele, szabad lészen neki a
Feldes Urhoz, onnéd pedig a Nemes Vármegye törvényszékéhez
fordulnia.

17. Articulus
Mi módon folytattasék a Törvény

1. Valaki a szõlõk dolgában pört akar kezdeni a Szõlõs Gazdát
elsõben Gyertya Szentelõ Boldogasszony elõtt 8 nappal tarto-
zik a Hegybirót értesíteni, mely értesítésért tartozik 12 pénz
füzetni�
2.Aki a Helység eleiben törvényre idéztetvén meg nem jelenik,
egy forintra büntetõdgyék�
3.Aki a Szõlõ Hegyen a Hegybeli Hites Embereket midön tör-
vényt szolgának meghamisollya, vagy megszidgya marad 2 Ft
birságon. Aki a Hegybirót szidgya 4 Ft, ha pedig az egész né-
pet a Törvény tételekor megmotskolja 12 Ft-ot fizessen.
4.Mikor a Bírák és Esküttek törvényt Szolgálnak antal pénz-
nek lészen 40 pénz�
5.A böcsülésben rendet tartsanak: egy szõlõtõnek a kitöréséért
1 garas, egy esztendõs oltványnak elrontását két garasra, de az
idõsebb oltványok és gyümölcsfák mivoltát (idejét) tekintetben
kell venni.
6.Hogy pedig minden törvények helyesebben és jobb igazság-
gal folyanak a Hegybéli Gyülekezetek reggel józanon tartassa-
nak. Semmi ítéletet ítélet után ne tegyenek, se valaki nem
büntessenek: És hogy a törvény miatt isteni szolgálat ne
muljék, ünnep és vasárnapokon tellyességgel ezen gyülekeze-
tet tartsanak.

18. Articulus

Mikor kell olvasni az Hegy béliek elõtt ezen Articulusokat?

Hogy a fent irt Artculusokat (törvényeket) mindenek meg tud-
hassák és szentül megtarthassák: Szükség lészen esztendõként
kétszer ugy mint: Szent Gergely és Mindszent Naptájban gyülést
hirdetni azon Hegyen mindek szõlõsgazdáknak hallatára ezen
Articulusokat felolvasni.
Az Hegy Bírák pedig és Esküttek mindennemû büntetésekrül
melyeket esztendõ folyása alatt kezekhez vettek, számot adni
kötelezetettnek.�

Friesz Kázmér

Acturn Tihany die 2 da Januáry Anno 1767
Samuel, Tihanyi Apátur mp.

Forrás:
Veszprém Megyei Levéltár
Capsa 15. No. 1.)
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Mesztegnyõ már hosszú évek óta ad otthont mára hírnevet
szerzett Rétesfesztiváljának, amelyen a látogatók megismerked-
hettek a Somogy megyében található falu szépségeivel, illetve az
e tájra jellemzõ ízvilággal, a kemencében sütött rétesekkel, ame-
lyeknek nincs párja. Az érdeklõdõk láthatták a réteskészítés teljes
folyamatát (látványnyújtás), a vállalkozó kedvûek ki is próbálhat-
ták. Dagasztás és nyújtás után pedig a kemencében sütött réte-
seket meg lehetett vásárolni.
Városunkat Friesz Gyuláné Margit néni képviselte. Négy
kategóriában indult a versenyen. A káposztás és az almás-diós
rétese aranyérmes, a meggyes-mákos ezüstérmes helyezést
kapott. A versenyen egyébként 16 csapat 68 rétese vetélkedett. 

Mesztegnyõi rétesfesztivál 2014

ORGONA KONCERTEK AUGUSZTUSBAN



EGYEDI BÚTOROK

TERVEZÉSE, KÉSZÍTÉS
Nappalik, Konyhák, Hálók, Gardróbok, Ágyak,

Egyedi kis bútorok, Lapszabászat

Egyediség minõség megbízhatóság

8621 Zamárdi,Akácfa u.1.Tel.:84/346 714 Fax.:84/545 102

info@szikobutor.hu    www.szikobutor.hu

Nyitva: H-P.: 08-17 óra ,   Szo.:08-12 óra
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Meghívó a Zamárdi Baráti Kör
Közgyûlésére

A közgyûlés helye:
Zamárdi Közösségi Ház (Honvéd u 6.)

Ideje:
2014.augusztus 12-én 11:00 óra

Napirendi pontok:

1. Az elnök beszámolója az elõzõ ciklus-
ban végzett munkáról (írásos anyag)

2. Pénzügyi beszámoló elfogadása 
3. Tisztségviselõk választása
4. Fórum

Amennyiben nem tud jelen lenni, képviseleti
meghatalmazással egy megbízott is helyette-
sítheti Önt a közgyûlésen.
Kérünk mindenkit, hogy 2014. évi tagdíját a
közgyûlés idõpontjáig fizesse be. Lehetõséget
biztosítunk a közgyûlés megkezdése elõtt a
helyszínen is a tagdíj befizetésére.

Egyúttal tájékoztatjuk tagjainkat, hogy ameny-
nyiben a meghirdetett közgyûlés nem lesz ha-
tározatképes, úgy az elnökség 2014.augusztus
12-én 11:30-ra hívja össze a megismételt köz-
gyûlést az eredeti közgyûlés helyszínén.

Az eredményes munkához részvételére és vé-
leményére feltétlen számítunk.

Üdvözlettel
Zamárdi Baráti Kör elnöksége 

Ezúton szeretném megkö-
szönni mindazoknak,

akik férjem, Schrödl Károly
elbúcsúztatásán részt

vettek, valamint azoknak,
akik telefonon, levélben és
személyesen is kifejezték
együttérzésüket hittel és

szeretettel.
Pótolhatatlan veszteségét

csak a mennyei atya enyhít-
heti. Uram, legyen meg a

Te akaratod.

Schrödl Károlyné



Augusztus 20-ig
Zamárdi 
csütörtök 19 óra
szombat  19 óra
vasárnap 9:30

Kápolna
vasárnap 8:00, 19:00

Balatonendréd
péntek 19 óra
vasárnap 11 óra

augusztus 21. után
Zamárdi
csütörtök 19 óra
szombat  19 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 19 óra
vasárnap 10 óra

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2014. augusztus

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2014. augusztus 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Evangélikus istentisztelet
minden hónap

elsõ vasárnapján 16.00 órakor.
Helye:Zamárdi, Aradi utca-
IV. köz sarkán lévõ imaház.

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

LAKATOS MUNKÁK!
RÁCSOK, KAPUK, KORLÁTOK, KERÍTÉSEK, SZERKEZETI

LAKATOSMUNKÁK,  JAVÍTÁSOK, ELVÉGZÉSÉT VÁLLALJUK.

RÖVID HATÁRIDÕVEL!

SZIKO KFT.
8621 ZAMÁRDI AKÁCFA U. 1

84/346-714

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,
könyv, újság bekötését

valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

06-20/9615-834, mvarnagy@freemail.hu Várnagy
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A díjazottak: Zamárdi Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
határozatával �ZAMÁRDI VÁROSÉRT� kitüntetõ díjat

kapott:

Bölcsik Józsefné
Galó Tibor
Gál Ferenc

Marity Tibor
Molnár Tamás

Tarr Péter
Zamárdi Színkör

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
határozata alapján DÍSZPOLGÁRI címet kapott:

Bemné dr. Schneider Mária 

Perjési János
(a képrõl hiányzik)
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Ünnepi beszéd augusztus 20.

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõ
Közösség!

I. (Szent) István Géza nagyfejedelem
és az erdélyi Gyula leánya, Sarolt
egyetlen fiúgyermeke.
Születési helyét a késõi hagyomány
Esztergomban   jelölte   meg,   idejét
XIII-XIV. századi kéziratok a 967., a
969. és a 975. évekhez kötik.
Györffy György írja róla: �Személyé-
ben táltos, pogány istenkirály és ószö-
vetségi ihletésû, Isten kegyelmébõl
uralkodó volt egyszerre.�
Istvánt a magyarok térítõjeként tartjuk
szentnek. Nem született keresztény-
nek. Pogány neve a baj ~ bej, gazdag,
gazda, vezér értelmû török tiszteleti,
ill. méltóság névbõl levezethetõ Vajk
1010 táján még ismert volt. 
Az erõszakos térítés apja, Géza feje-
delem munkája, nem az övé. Õt a régi
világhoz már vajmi kevés dolog köt-
hette; legkevésbé neveltetése és házas-
sága.
A fiatal herceg elméjét apja udvarának
keresztény papjai pallérozták, kezét
pedig 996-ban a bajor herceg (a késõb-
bi német-római császár II. Henrik) nõ-
vérével, Gizellával kötötték egybe.
Géza fejedelem erõs hatalmat és az
ország fõembereinek István utódlásá-
ra tett, esküvel erõsített ígéretét hagy-
ta.
Az ifjú Istvánnak elõször mégis roko-
nával kellett fegyvereit összemérnie. A
somogyi vezért, Koppányt 997-ben
Veszprém mellett legyõzte.
Miután biztosította trónját a fiatal fe-
jedelem, hozzáláthatott uralma kiépí-
téséhez. Hogy a keresztény királyokkal
egyenjogú, keresztény uralkodónak
számítson, 1000 december 25-én �
amely a korban egyúttal az 1001. év el-
sõ napját jelentette � a II. Szilveszter
pápától kapott koronával és lándzsá-
val, valamint az apostoli egyházszerve-
zés jogával koronáztatta magát király-
lyá Esztergomban.
Az országépítõ harcokkal egyidejûleg

István az uralma alá került törzsi,
nemzetségi területeket új hatalmi-
igazgatási egységekké, vármegyékké
szervezte át.

Országépítésének további pilléreit a
törvényhozás, az egyházszervezés és a
pénzverés alkották. Ismereteink sze-
rint elsõ törvénykönyvét 1003 körül
hirdették ki. Sokáig, több mint negy-
ven évig uralkodott, mely stabilitást
adott hazánknak. Rendet teremtett az
országban. Olyan államhatalmat épí-
tett ki, ahol a jogok és a kötelezettsé-
gek arányban álltak. 
Istvánt uralkodása utolsó évtizedében
trónjának örökítése állította nehéz fel-
adat elé. Fia, az 1007-ben született Im-
re ugyanis 1031-ben vadászbaleset ál-
dozata lett. Másik, Ottó nevû fiát már
korábban elveszítette.
Apai unokatestvérét, a pogány érzel-
mû Vazult pedig alkalmatlannak tar-
totta arra, hogy királyi hatalmát meg-
örökölje. Ezért Vazult megvakíttatta,
örökösének pedig egyik nõági unoka-
öccsét, Orseolo Pétert tette meg. Imre
halála után I. Istvánt életereje elhagy-
ta, ráadásul utolsó éveiben valószínû-
leg súlyos köszvény is kínozta.
1038.  augusztus  15-én,  Nagyboldog-
asszony napján halt meg. Magyaror-
szágot Szûz Mária pártfogásába aján-
lotta. Halálakor az országban �gyászba
fordult a lantpengetés�, s alattvalói
�siratták õt hûséges szívük siralmá-
val�. Testét az általa emelt székesfe-
hérvári bazilikában helyezték örök
nyugalomra. Kultusza már néhány év-
vel halála után formálódni kezdett, s
1083. augusztus 20-án I. László szentté
avattatta.

Tisztelt Ünneplõ Közösség! Kedves
Barátaim!

1000 körül kereszténnyé tenni egy or-
szágot nem csak vallási, hanem törté-
nelmi tett is volt. Magyarország jövõjét
eldöntötte, hogy Géza és István a nyu-

TARTALOMBÓL:

Ünnepi beszéd aug. 20.

Meghívó

Rövid hírek

Tourinform hírek

Falunap Székelyvécke 2014.

Közösségi Ház hírei

Berkenye kör hírei

Iskolai hírek

Köszöntések

Köszönetnyilvánítás

Baráti Kör hírei

Helytörténet

Egészségõr Egyesület hírei

Labdarúgó szakosztály hírei

Hirdetések



gati kereszténység mellett tette le a
voksát.
Magyarország a kereszténység, a nyu-
gat védõbástyája lett. Évszázadokon
keresztül védelmezte az európai civili-
zációt, melyet a Nyugat volt, hogy az-
zal hálált meg, hogy háttéralkukkal ki-
szolgáltatta, odavetette tatárnak, tö-
röknek. 
Majd miután �oly sok viszály után is
élt nemzet e hazán�, a XX. században
megcsonkította, feldarabolta a törté-
nelmi Magyarországot. (A sors finto-
ra, hogy ahova a török seregek nem ju-
tottak el néhány száz évvel ezelõtt, el-
jutottak a vendégmunkások, akik ma
kultúrájukat és nyelvüket megõrizve
ékelõdnek a nemzetállamok �testébe�.
Nem asszimilálódnak, nem integrálód-
nak, csak szaporodnak).

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindez nem önsajnálat, nem siránko-
zás. Ezek történelmi tények. Még ak-
kor is, ha az idõk során próbálták el-
ferdíteni, meghamisítani. Nekünk nem
melldöngetve magyarkodni kell, ha-
nem emelt fõvel, egészséges identitás-
tudattal élni itt Európában. Márait
idézve: �magyarnak lenni magatartás
kérdése�.  Ez a nemzet tiszta lelkiis-
merettel tud Európa szemébe nézni. 

Tisztelt Ünneplõ Közösség! Kedves
Barátaim!
Mint ahogy egy nemzet sem egyének
puszta halmaza, hanem egy közösség,
amelyet szervezni, erõsíteni és építeni
kell, úgy egy település közösségét is
egységbe kell kovácsolni, hogy túlél-
jen, hogy fejlõdni tudjon.
Nem az számít, hogy ki mióta él itt. Az
számít, hogy Zamárdit az otthonának
tekintse, ezt a közösséget magáénak
érezze. Természetesen nem úgy, hogy
idejön és holnap õ lesz a �megmondó
ember�. Egy közösségbe tudni kell be-
illeszkedni, alkalmazkodni a többség
akaratához. Nyilvánvaló, hogy ehhez
alázatra van szükség. A közösség irán-
ti alázatra. Mindez azokra is vonatko-
zik és érvényes, akik voltak olyan sze-
rencsések, hogy ide születhettek. Ne-

kik sincsenek elõjogaik. Sõt azt gondo-
lom, hogy nekik még többet illik ál-
dozni a közösség oltárán. Hiszen az,
hogy valaki zamárdi születésû, kötelez
is egyben, és felelõsséggel is jár. Az
adott szó is kötelez, és felelõsség is
egyben. Becsület. 
Mindenki eldöntheti, hogy megrövidí-
ti-e a települését önös érdekeit szem
elõtt tartva. Megéri-e 4,5 millió forin-
tért besározni egy régi, Zamárdihoz
köthetõ családnevet? Mindenkinek a
saját lelkiismeretével kell elszámolnia.
A Zamárdihoz való kötõdés és ragasz-
kodás nem évek számával mérhetõ,
hanem azzal, hogy ki mennyit tesz
ezért a közösségért. Valóban szereti-e
ezt a települést. Szereti, tiszteli és elfo-
gadja az itt élõket. Hisz a város jövõjé-
ben és dolgozik a fejlõdéséért. Büsz-
kén mondhatjuk, hogy Zamárdi ma az
egyik legkedveltebb, legismertebb Ba-
laton-parti település. Az ország ötödik
legkeresettebb turisztikai célpontja.
Egy olyan város, amelynek van meg-
tartó ereje és van jövõképe. Zamárdi
sikere a mi közös sikerünk. 

Köszönetemet fejezem
ki képviselõ társaimnak,
a bizottságok tagjainak, a
civil szervezeteknek, hi-
vatali munkatársaimnak,
minden Zamárdit szere-
tõ, a települést támogató
embernek, mindazok-
nak, akik velem együtt
hittek és hisznek a város
jövõjében, akik munká-
jukkal, lelkesedésükkel
és odaadásukkal segítet-
ték az önkormányzat
munkáját, és hozzájárul-
tak Zamárdi sikereihez.
Mindig voltak és lesznek
is olyanok, akiknek sava-
nyú a szõlõ. Akik örökké
elégedetlenkednek, min-
dig csak kritizálnak és
nyafognak. Mindig lesz-
nek olyanok, akik nem
akarnak ehhez a közös-
séghez tartozni. Mindig

lesznek olyanok, akik a hátunk mögött
vádaskodnak és rágalmaznak, sarat
dobálnak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves

Barátaim!

Államalapító királyunk ünnepén

üzenjük a kétkedõknek és kicsiny hi-

tûeknek: szeretettel várjuk õket a

zamárdi közösségbe! Csatlakozzanak

hozzánk, dolgozzunk együtt

Zamárdiért!

Tegyünk meg mindent annak érdeké-

ben, hogy városunk még vonzóbb és él-

hetõbb legyen!

Szent Istvánra emlékezvén kérjük kö-

zösen a Jó Istent, hogy lélekben egye-

sítse a magyarságot, kovácsolja egy-

ségbe a nemzet közösségét.

Csákovics Gyula
polgármester

2014. szeptember 3.oldal Zamárdi Hírmondó
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Rövid hírek

Olimpikonokat köszöntött Csákovics Gyula polgármester Zamárdiban.

A Halhatatlanok Egyesületének három tagja, Rejtõ Ildikó, Kárpáti György és Faragó Tamás
kapott meghívást a zamárdi Partyfészekbe, ahol Csákovics Gyula polgármester köszöntötte õket

a város nevében. 
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II. Rosé Fesztivál

Július 25-27 között került megrendezésre - Villány városá-
val együttmûködve- a második Rosé Fesztivál. A 3 nap alatt

a villányi borok mellett balatoni borokat is kóstolhatott a
közönség. 
A pénteki napon Villány bemutatkozó mûsora került a
színpadra; közremûködtek: Villányi Borrend, Villányi
Nemzetiségi Kulturális Egyesület és a Villányi Kadarka
Néptánc Egyesület.
Mindhárom napon kirakodó vásár, gyerekeknek játszóház,
színpadi mûsorok és koncertek (Retrofon, Freakend,
Király Viktor) szórakoztatták a szép számú közönséget.
A fesztiválon az általános iskola néptáncosai és a zamárdi
rocky-s csapat is fellépett. 

Köszönjük színvonalas mûsorukat.

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Jótékonysági borárverés

Nagy sikere volt a Rosé fesztivál keretében Csákovics Gyula polgármester által kezdeményezett jótékonysá-
gi borárverésnek. Az est folyamán 512.000,- Ft gyûlt össze. 
A Zamárdiért Közalapítványhoz befolyt összeg az általános iskola részére lesz továbbítva eszköz beszerzés-
re. Az est folyamán Günzer Tamás villányi borász borai kerültek pohárba, majd kalapács alá. Az est háziasz-
szonya Jakupcsek Gabriella volt, az est sikeréhez nagyban hozzájárult Csákovics Lajos fellépése, akit Simon
Dorottya kísért zongorán. 

Köszönjük minden adakozónak a támogatást.

Szt. Kristóf búcsú Szántódpuszta-Böjte CsabaRosé Fesztivál

Rosé Fesztivál
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21 csapat vett részt augusztus 16-án a Zamárdi
Strandröplabda Kupán. 
Fiú és vegyes ill. nõi kategóriákban hirdettünk bajnokokat.
Most elõször nemzetközivé vált a verseny, hiszen egy cseh
páros is szerepelt a nevezettek között. A sok fiatal között a
kétgyermekes szülõpárról senki nem sejtette, hogy
kategóriájukban veretlenül fognak az elsõ helyen végezni,
igaz a döntõben csak igen nagy küzdelem árán tudták
kiharcolni a gyõzelmet.

Hirschmann Attilának és segítõinek köszönjük szépen a
verseny lebonyolítását.

Szálláskatalógus 2015

A kiadványba való jelentkezés határideje:
2014. szeptember 10.
A honlapfrissítéshez az anyagleadás: december 1.
A honlapos megjelenés ingyenes, a kiadvány hirdetése költ-
ségtérítéses; a megjelenés feltétele, hogy a hirdetés díját
november elejéig be kell fizetni (a legutolsó korrektúrale-
hetõségig)
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el, hogy
az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárokra el
tudjuk küldeni. 
Kérjük szíves együttmûködésüket, a határidõk betartását!
Köszönjük!
A zamardi.hu oldal vendégcentrikusabb mûködése céljából
a szállásadóktól és a vendéglátó egységektõl folyamatosan
várjuk a frissen készített, legalább 1600x1200 pixel méretû
képeket, amelyek a beérkezések idõpontjában folya-
matosan cserére kerülnek. Az ingatlanokról készített
fotókat elektronikus úton vagy személyesen adathordozón
várjuk az irodában folyamatosan nyitva tartási idõben. 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több

színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes,
névjegytartó, baseball sapka, strandtáska, bögrék,
esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

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
visszatérnek városunkba. Az ajánlólap a Tourinform
irodában átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek ked-
vezményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó
elfogadóhelylistát. A Tourinform irodában átvételi elis-
mervény aláírásával nyitvatartási idõben átvehetõ.

Nyitva tartásunk:
Szeptemberben hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig
(hétvégén zárva) 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

Benkõ László - tûzijáték
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Falunap 2014. Székelyvécke

Az idei év véckei falunapjára szóló meghívásra váro-
sunkból tizenegyen örömmel és várakozással indultunk
el július 31-én, csütörtökön.
Az öröm -mindannyiunk részérõl- kedves véckei baráta-
inknak szólt, akikkel ismét találkozhatunk, a várakozás
pedig a sok és érdekesnek ígérkezõ programnak.
A szokásos, kb. 10-12 órás autóút végén örömmel sóhajt
fel az utazó, amikor megpillantja a hatalmas székelyka-
put és a Véckét jelzõ táblát. Megérkeztünk, illetve ott-
honról hazaértünk! Nekem most is-mint minden alka-
lommal- a legszívmelengetõbb érzés az, hogy
Zamárditól 750 km-re- köztünk egy országhatár- nincs
szükség tolmácsra, ugyanazt a nyelvet beszéljük, megért-
jük egymást sokszor félszavakból is!
Az utcán kint vannak az emberek, sepregetnek, csinosít-
ják a házuk táját a közelgõ ünnepi napokra. Integetnek,
mi is integetünk, és már itt is a falu közepe, ahol általá-
ban a fontos dolgok történnek, a polgármesteri hivatal
és természetesen a bolt és a kocsma. Ez utóbbiban fon-
tos és kitüntetõ szerep jut gépkocsivezetõnknek, aki ön-
ként és szó szerint dalolva oroszlánrészt vállalt az elõt-
tünk álló pár nap hangulatának emelt szinten tartásá-
ban.
A következõ nap a fõzõversenyre való felkészüléssel te-
lik el. Friesz Gyuláné Margit és Erika fáradhatatlanul
gyúrják, nyújtják és töltik a rétesek garmadáját, amelyek
aztán a hûtõszekrényben várnak másnapi megsütésükre. 
Szombat délelõtt 11 órai kezdettel került sor a kilátóhoz
vezetõ úton felállított kálvária felszentelésére. Azt lehet
mondani, hogy szinte mindenki, Vécke apraja-nagyja, a
vendégek, köztük a zamárdiak és a villányiak is, gyalogo-
san tették meg az utat, ami nem volt könnyû mutatvány
a hegy magassága, meredek volta miatt. A keresztút stá-
cióit a romlástól megmentett, felújított székelykapuk al-
kotják, közöttük megtalálható az a kettõ is, amelyek fe-
lett a két testvértelepülés, Villány és Zamárdi vállalt
védnökséget, városonként 150 ezer forinttal. Ezután ke-
rült sor a kilátónál a szentmisére, melyen részt vettek
Csige Sándor Zoltán , vezetõ konzul, hazánk csíkszere-
dai konzulátusáról, Brassai Zsombor, az RMDSZ Ma-
ros megyei szervezetének elnöke és Kincses Kálmán re-
formátus lelkész Székelyszenterzsébetrõl. A szentmisét
celebrálták Bene Gábor plébános, Hajlák Attila és Papp
László Marosvásárhelyrõl. Az ünnepség méltó befejezé-
seként Székely M.Éva színmûvésznõ tolmácsolásában a
Szózatot hallgattuk meg, majd elénekeltük a magyar és
a székely himnuszt.
Délután a futballpályán 14 csapat lelkes készülõdése
közben kezdetét vette a fõzõverseny, ahol a nagyérdemû
közönség és mindenki szórakoztatására Buzogány Árpi
és zenekara gyantázta a vonót, fújta a klarinétot, szólal-
tatta meg a harmonikát. Gyönyörködhettünk minden
korosztály mûsorában az óvodásoktól a nyugdíjasokig

bezáróan. A hangulatot csak fokozta a készülõ, fino-
mabbnál finomabb ételek illata és a közben megsült ré-
tes, amelyért szokás szerint sorban álltak az emberek. A
mi sátrunknál két bográcsban is rotyogott az étel, az el-
maradhatatlan marhalábszár pörköltet Friesz Gyula, a
szóládi szüretes fantázianevû, disznóhús, kacsazúza,
gomba és a végén tarhonya hozzáadásával készült fi-
nomságot pedig Horváth Feri és csapata készítette. Mi-
re a zsûrizésre és az eredményhirdetésre került volna
sor, iszonyú felhõszakadás vette kezdetét dörgés, villám-
lás kíséretében, ami el is mosta rövid idõ alatt a vendég-
sereget. Addigra elfogyott az összes rétes, a sok éhes és
ázott vendég megette az általunk fõzött finomságokat,
majd az esõ csillapodtával tovább szólt a zene éjfélig.
Vasárnap már az idõjárás is kedvezõ volt az iskola mel-
letti mûfüves pálya felavatásához, ahol ugyancsak jó
hangulatban rúgta a bõrt fiatal és idõsebb, fiúk, lányok a
nézõk nevetése, biztatása közepette.
A pár nap gyorsan elrepült, hétfõn reggel vendéglátó-
inktól elbúcsúztunk, és indultunk haza, azóta is sokszor
emlegetve, felidézve ottani élményeinket. 

Kiss Jenõné
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Közösségi Házi hírek és beszámolók
szeptember

alkalmi programok, események:

2-a, 9:00: vásár

8-a, 9:00: vásár

10-e, 13:00: optikus

11-e, 13:30: termékbemutató

12-e, 9:00: alváskultúra-termékbemutató

15-e, 9:00: vásár

4-7-e: Elsõ világháborús emlékút az Isonzohoz és a 

Piavéhoz Szlovéniába és Olaszországba

15-e: Monspart Sarolta elõadása /EE/

21-e: Piller Dezsõ-díj átadása

26-a: 18:00: Lakossági fórum

27-e: Szüreti vigasság

Rövid beszámolók

Az elsõ világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmá-
ból több rendezvényt is szerveztem. Ezek egyike a tájházi
kiállítás. Eredeti fényképek nagyított változatai tanúskod-
nak eleink fronti helytállásáról, és számos korabeli tárgy
idézi meg a hõsök világát. A kiállításon magyar világhábo-
rús katonanóták dallamai pengetik szívünk húrjait. Aján-
lom szívbõl minden zamárdi polgár számára, nézzék meg a
zamárdi összefogás e szép példáját! A kiállítás anyagát
ugyanis Haupt Eriknek, Szemerey Tamásnak, Tarr Péternek,
Szakáli Annának, Nagy Jánosné Matyikó Máriának, Bartha
Sámuel dr-nak és a �frontot járt� csapatnak, melynek veze-
tõje Tóthné Schlett Ildikó, köszönhetjük. A tõlük kölcsönka-
pott tárgyak repítik vissza a látogatót az idõben.
Rendben zajlanak a parti játékos programjaink, máskép-
pen az animációk. A tópart hat pontján minden pénteken
és vasárnap ingyenes játékpark szolgálja az itt nyaraló csa-
ládokat. Nem szenzációs hír ez, hanem csendes, de kelle-
mes élményt nyújtó ajándék e szolgáltatás a vendégeknek,
amelynek fõ hatása bennük a visszatérés vágya. Kik a ját-
szatók? Ágostonné Dankó Mónika és Bodor Zsófia, mint a
Gyerkõcprogram tulajdonosai, Tariné Ibolya és Gubányi Ka-
ta.

Balatoni Játszadalom: bízom benne, mindenki egyetért ve-
le, sikeres rendezvényünknek tarthatjuk idén is. Mindig
nagy öröm látnom, mennyi olyan család, gyermek van, aki
számon tartja, és felbukkan ebben az idõben Zamárdiban.
Néhány programélmény vázlatpontszerûen: Gulyás László
Egérparádéja, a Tokos zenekar õserejû muzsikálása, a Játé-
kos tudomány kínálata, a kungfusok színes, keleti hangulat-
teremtése, az egyre népszerûbb fafoci bajnokság, a 100 mé-
teres kötélhúzás látványa, a virtuóz szombathelyi kötélugró
lányok, köztük a világbajnok Bánhegyi Adrienn látványos
�pattogása�, Papp Lajos szívsebész  bölcsességének megta-
pasztalása, a közösségi dobshow, a Garagulya gólyalábasok
komédiázása, a Játék és muzsika- zenei  játék megjelenése
Czigány György jóvoltából, a barantások csapatszelleme, a

pereckorona népszerûsége, a kishajó-készítés stb. mind-
mind egy derûs egység alkotóelemei, a játszadalomé! Hadd
szóljak külön a szívalkotásról is! Idén kb. 1100-1200 ember
alkotta és az édesapákért dobogott a Balaton szíve! 

Nagy öröm volt látnom, hogy a szív közepére hívott édes-
apák milyen önfeledt boldogságban teljesítették ezt! Saj-
nos, egy kis önkorlátozásra kellett kérjük a résztvevõket,
mert többen voltak, mindahány emlékbe adott szívkártyá-
val rendelkeztünk, de reméljük, minden családnak legalább
1-2 darab jutott, senki sem maradt hoppon. Ha egy kicsit
jobban maguknak éreznék a szívalkotást a zamárdiak,
olyan jó lenne! Még annyit: idén Lerch István zeneszerzõ is
megtisztelte, és népszerû dala szólt elsõsorban az édes-
apáknak: �..az légy, aki vagy, érezd jól magad�� Köszönet
a háttérsegítségért Szili Józseféknek, Rezi Terézéknek, Vass
Lajoséknak, a Gamesznak, és természetesen a tourinfor-
mos kollégáknak! Köszönöm alkalmi segítségét Puller Im-
rének is!

Szent István-nap: Városi ünnepségünkön nagy számban
vettek részt a polgárok. Csákovics Gyula polgármester
mondott ünnepi beszédet. Nagyon szép, színvonalas, elsõ
sorban énekes mûsort adott a már korábban is több rendez-
vényünkön fellépett Szilas Miklós és partnernõje, Vezér Ju-
dit.
Németh Imre grafikus és festõmûvészünk gyûjteményes
emlékkiállítására októberben kerül sor.

Az idõjárásról: nyilván úgy kell hozzáállnunk, hogy amit ad
az Ég, el kell, hogy fogadjuk, és nem kell túl stresszesen
megélni a várhatóan nehéz helyzeteket, már ami a rendez-
vény-lebonyolítást jelenti. De nagyon nem könnyû ezt átél-
ni és megvalósítani! Mindazonáltal tényleg hálát kell ad-
junk a Jóistennek, hogy az animációs programjaink, a
Rozé-fesztivál, a játszadalom, az augusztusi pótrendezvény,
Szent István-napi programjaink gyakorlatilag az Ég kegye-
ibe fogadottan zajlottak le. S ha az idõjárás alapjában véve
kedvezõ, adódhat emberi tényezõ, amely nagy bosszúságot
okozva megzavarja a harmóniát. Ilyen volt idén, hogy két
vasárnap is, rendezvény és szentmise ideje alatt jött a szú-
nyogirtó repülõgép! Felháborító a munkát végzõ cég hozzá-
állása!

Gál Péter népmûvelõ (köz.ház)
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�Ezt az országot egyszerûen kell szeretni��

Zene és irodalom - Egy különleges est Zamárdiban

ajon mitõl válhat
valami különle-
gessé? Hogyan si-
kerülhet egy ösz-
szejövetelt, egy
ünnepi alkalmat

különlegessé tenni? Legtöbbször
már az indulás pillanatában érez-
hetõ, hogy rendelkezünk-e a
megfelelõ szikrával, amibõl tüzet

csiholhatunk. Akkor van ez így, amikor az érintettek úgy
állnak a dolgokhoz, hogy nem a hogyan nem lehet, ha-
nem a hogyan oldjuk meg jegyében összefognak. Ez az
összefogás, együttgondolkodás hozta meg a sikerét az
augusztus 2-i Zene és irodalom címû estnek, melyet az
Irodalmi Rádió nyilvános felvétellel, on-line élõ adásban
közvetített.

Vendégeinket Csákovics Gyula polgármester úr köszön-
tötte. Az est neves vendégei: Czigány György, Erkel Fe-
renc- díjas, József Attila-díjas író, költõ, újságíró, szer-
kesztõ, zenei rendezõ, mûsorvezetõ. 19 elismerés és ki-
tüntetés birtokosa, Óbuda díszpolgára, a Magyar Kultú-
ra Lovagja, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze.

Medveczky Ádám karmester, Liszt Ferenc-díjas, Érde-
mes Mûvész, Artisjus-díjas, a Komor Vilmos-emlékpla-
kett tulajdonosa, Terézváros díszpolgára, Bartók-
Pásztori-díjas, a Magyar Állami Operaház örökös tagja,
Alternatív Kossuth-díjas 2008-ban, Kossuth-díjas 2011-
ben.

Simon Erika, latin�történelem szakos tanár, a Kairosz
Kiadó szerzõje, munkatársa. Eddig tizenegy interjúköte-
tet publikált, többek között dr. Kocsi György zamárdi
plébánossal is. Írásai számos folyóirat és hetilap oldala-
in olvashatók. 
Kevés ember él ma az országban, aki ne ismerné
Czigány György, Medveczky Ádám nevét. Az új tehetsé-
gek közül a kedves, megnyerõ Simon Erika írónõ kelle-
mes beszélgetéssel, megjelent köteteik bemutatásával,

tréfás anekdotáival nagyon színessé tette az estet. Nagy-
szerû alkalom volt ez az est arra, hogy emberközelbõl
megtapasztaljuk megnyerõ személyiségüket. 
A közösségi házban szép számmal megjelentek valóban
különleges élménnyel gazdagodhattak. Ezen az esten fi-
atal zenei tehetségek is bemutatkoztak. Vida Mónika
Ruth zongorajátékával hatalmas sikert aratott. Shubert,
Liszt és Bach-mûveket hallhattuk tõle. Mónika,
Eckhardt Gábor tanítványa, és már számos szereplést,
zongoraestet, sikert tudhat maga mögött. Czigány
György meghívottjaként szerepelt a mûsorban.
Huszár Viktória csodálatos fuvolajátéka végtelen ma-
gasságba ragadott magával bennünket, mintha kiléptünk
volna a világmindenség peremére, s ott hallgattuk volna
a teremtés világot építõ hangjait. Viktória 2012-ben a
Pécsi Rotary Klub díját, 2013-ban a Pécsi Tudomány-
egyetem Mûvészeti Kar Zenemûvészeti Intézete vala-
mint a Pécsi Akadémiai Bizottság Mûvészeti Munkabi-
zottsága által adományozott Nívódíjat nyerte el, utóbbit
megosztva Kanyar Adriennel, akivel kamara-összeállí-
tásban kapták a díjat. Kanyar Adrienn pianínón kísérte
a befejezõ Bach-mûben Viktóriát. Köszönjük Adrien-
nek, hogy eljött, hogy õt is megismerhettük. Elõadásuk-
ban J. S. Bach g-moll szonátájának elsõ két tétele hang-
zott el. 

Fiatal mûvészeinknek nagyon jólesett, hogy vendégeink
elismerésüket fejezték ki az elõadott mûvek színvonalas
tolmácsolásáért. Városunk is méltán lehet büszke fiatal-
jaira. Bizonyosságot nyert az a tény, hogy vidéken is van
élet, itt is él a zene, az irodalom és a mûvészet, ha nem
is olyan harsányan, mint a nagyvárosokban. 

Ahhoz, hogy mûsorunk létrejöjjön, kellettek azonban
olyan személyiségek, mint Czigány György, aki az elõze-
tes megbeszélések során is úgy fogadott bennünket,
mintha már régóta együtt dolgoznánk, és kellett egy
olyan polgármester Csákovics Gyula személyében, aki
szívvel-lélekkel támogatja a színvonalas, kulturális ese-
ményeket.  

Mûsorunkat több ponton is a szokványostól eltérõen
rendeztük meg. Azoknak, akik nem voltak jelen, csak
egy kis �hangulatjelentés� a mûsorból. Kezdéskor, a so-
kaság zsongó hangjából hírtelen kicsendült egy csodála-
tos nõi hang, s a beállt néma csendben semmi sem léte-
zett, csak a hang, mely szívünkbe véste: �Hazám, hazám,
édes hazám, bárcsak határidat látnám�� Széles Ágota
hangja betöltötte a termet, az emberek lelke megtelt
szeretettel, és a hangok átszakítva minden korlátot, szét-
terültek Somogy dombjain, fölszálltak a Balaton fölé,

Berkenye kör
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A Mezõ Ferenc Szellemi Diákolimpia országos
versenyén elért 2. helyezésért táborjutalmat kaptunk,
ami július 28-án kezdõdött. A csapatot /Gál Peti,
Horváth Bazsa, Papp Zsombi és jómagam-Retki Boti/
Judit néni vitte vonattal a Testnevelési Egyetemre,
Budapestre.

Az elsõ napnak kicsit bizonytalanul vágtunk neki.
Aznap még csak a szoborparkot tekintettük meg, ahol a
nemzetközi és magyar olimpiatörténet legnagyobbjai
néztek vissza ránk. Utána mindannyian bevonultunk az
elõadóterembe, ahol Foltán László olimpiai bajnok
kenus, majd Vaskuti István, szintén kenus tartottak
elõadást olimpiai élményeikrõl. A tábor többi napján
meglátogatott minket Fábián László öttusázó, Martinek
János öttusázó, Pulai Imre kenus /olimpiai bajnokok/,

Tatár István atléta, Wichmann Tamás kenus és Németh-
Nyiba Sándor birkózó olimpikon is, aki egy szép zenés
esttel lepett meg bennünket. 

A második napon meglátogattuk a Puskás Ferenc
Stadiont, ahol dr. Szabó Lajos mesélt az épület múltjáról
és jelenérõl, miközben körbesétáltuk azt. Délután elosz-
tották a táborlakókat öt csapatba, /az olimpiai ötkarika
színeiben/ és megkezdõdtek a sportversenyek. 

Másnap az olimpikonok elõadásai után folytatódtak
a vetélkedõk. A kézilabdát befejeztük, utána a kosárra
dobás következett. Mindkettõben a fekete csapat lett a
gyõztes.

A negyedik napon a szokásos délelõtti olimpikon
elõadás után Budapesten utazgattunk: megnéztük az
Olimpiai Parkot, a Parlamentet és a Citadellához is ellá-
togattunk. Itt lelkes portugál szurkolókkal találkoztunk,

fölragyogtatva az ismerõs csillagokat.  S aztán: 

�Ezt az országot egyszerûen kell szeretni��� hangzott el
Czigány György Vándordal címû versében. Igen, egysze-
rûen, tiszta lélekkel, kerülve a hamis hangokat. Olyan
egyszerûen, hogy hazánk szeretete észrevétlenül átitassa
létünk minden percét és velünk éljen, amíg be nem fo-
gad bennünket áldott földje. Ilyen volt ez az est, hangok
és szavak szivárványt rajzoló, szállongó sokasága.

Köszönettel tartozunk a Tourinform Iroda által összeál-
lított ajándékcsomagokért, Simándi István és Szakáli
Anna könyveiért, a hölgyvendégeknek adott különleges
virágokért és a csodás asztali virágdíszért, melyet a mi
szeretett Szabó Imréné Marikánk, mint már annyiszor,
most is nagylelkûen felajánlott a közösségünknek. Kö-
szönet Szabó Gábornak és Kokas Istvánnak a próbák és
a felvétel során nyújtott önzetlen segítségéért.

2014. augusztus 21.

Szani

Iskolai hírek -Olimpiai táborbeli élményeim



akikkel összebarátkoztunk, és adtunk nekik jegyeket az
aznap esti focimeccsre. Ekkor zajlott Budapesten az
U19-es Labdarúgó Európa-bajnokság. Este együtt
szurkoltunk, ki a németeknek, ki a portugáloknak. A
végeredmény 1:0 lett a németek javára, de a meccs után
mindenki egyetértett azzal, hogy egy nagyon izgalmas és
fordulatos mérkõzést láthattunk, így mindenki örült.
Éjjel együtt utaztunk vissza a TF- kollégiumba a por-
tugál szurkolókkal.

Következõ nap a versenyek a szellemi résszel zárul-
tak, melyben az olimpikonok elõadásairól szóló
kérdések voltak. Ezután délben volt az egyik legjobb
program: megnéztük az Ifjúsági Olimpiára indulók
fogadalomtételét. Itt beszédet mondott a kínai
nagykövet, és a londoni olimpia három bajnoka kísért
föl három leendõ ifjúsági olimpiai bajnokot.

Délután a Farkasréti temetõben néztük meg az
elhunyt olimpikonok sírjait, és virággal tisztelegtünk
elõttük. Este 8 órától 10-ig discot tartottunk. 

Másnap reggel mindnyájan összepakoltunk. Délelõtt
elmentünk a MOB székházába, amit dr. Jakabházyné
Mezõ Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia fõtitkára
mutatott be nekünk. Ezután elmentünk egy jót stran-
dolni. Mikor végeztünk, mindenki egyszerre elment
haza.

Bár az elején nem túl lelkesen álltunk a táborhoz, de
a végére mindnyájunknak úgy megtetszett, hogy úgy
éreztük, ez egy feledhetetlen nyári élmény volt,
rengeteg nagyon jó és változatos programmal. Így mind
a négyen úgy gondoljuk, hogy lesz rengeteg mesélni-
valónk a barátoknak.

Retki Botond
8.o.

2014. szeptember 11.oldal Zamárdi Hírmondó

Köszöntések

Vastag Gáborné � Emmi néni július 31-én
töltötte be 90. életévét, Pászti János pedig

augusztus 7-én a 91.-et. Ez alkalomból köszön-
tötték õket a Humán Bizottság tagjai.

Mindkettõjüket Isten éltesse sokáig jó erõben,
egészségben!

Köszönetnyilvánítás

A Siófoki Evangélikus Egyházközség és
Zamárdi közössége tisztelettel megköszöni

a város képviselõ-testületének az Aradi utcai
imaház felújításához nyújtott

pénzügyi támogatását.
Köszönet illeti Isó Károly, László Gábor és neje,

Marika, valamint Kovács Ferenc áldozatos
munkáját is.

Hitünk erõsödése reményében:

Lampért Gábor
lelkész

Vastag Gáborné
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Újra felcsendült a magyar himnusz !

Bitterfeldben, (Német-
ország) a motorcsónak
Formula 250 Európa
bajnokság záró futa-
mán  Bodor Péter elsõ
helyezést ért el.

Tavaly beszámoltunk már az olvasóknak, hogy Bodor Péter,
a F-250 kategóriában EB 3. helyezést ért el az éves összesí-
tésben.

Ebben az évben megújított technikával vágott neki a ver-
senyszezonnak. Az elsõ versenyen -Borettóban- azonban az
új technika �csõdött mondott� és nem sikerült érvényes fu-
tamot elérnie. A versenyt nyerte a rendkívûl gyors angol
Turner imponáló fölénnyel. Az ellenfelek, szlovák és angol
versenyzõk, ezzel jelentõs elõnyre tettek szert Péterrel
szemben.

A második futam Baján került lebonyolításra, ahol 2 futa-
mot megnyert Péter, de a harmadik fu-
tamon a motor újra megadta magát,
így összesítésben csak a második he-
lyet tudta megszerezni. A versenyt a
�nevetõ harmadik�, a szlovák verseny-
zõ nyerte meg a magyar és angol ver-
senyzõ elõtt, akik szintén technikai ba-
jokkal küzdöttek. 

Következett az utolsó, mindent eldön-
tõ verseny, melynek helyszíne
Bitterfeld. A csodálatos tavon minden
ellenfél igyekezett a legjobb formáját
nyújtani, hiszen az elért eredmény
alapján hirdettek Európa-bajnokot
2014. évben. Az angol Turner olyan je-
lentõs elõnnyel vezetett az összesítés-
ben, hogy csak matematikailag lehetett
legyõzni, de jelentõs volt az elõnye a
szlovák Kosut versenyzõnek is, aki
nyert Baján.

Bár az idõ napfényes volt, a rendkívûl erõs és hirtelen szél-
lökések miatt már az edzéseken számos komoly bukás volt
minden kategóriában, és csak a szerencsének köszönhetõ,
hogy versenyzõk nem sérültek meg. Kérdésessé vált, hogy a
versenyt egyáltalán megrendezik-e az idõjárás miatt.

A versenybírók ezért csak az utolsó napon tudták indítani
a futamokat, így nehéz volt a felkészülés is és a hajók beál-
lítása az idõjárás, hullámzás miatt. 

Az elsõ futam a papírformát igazolta, az angol fiú elsõ he-
lyen fordult, és megnyerte a futamot, Péter második lett, a
szlovák a harmadik helyet szerezte meg.

Következett a második futam, ahol Péter a start után rög-
tön megelõzte az angolt, és végig vezetve nyert, az angol itt
kiesett motorhiba miatt.

Az utolsó, döntõ futamon megismétlõdött a második fu-
tam, Péter végig vezetve, okosan versenyezve, beosztva elõ-
nyét és nem kockáztatva a hullámos vizen, nyerte a futa-
mot, ezzel megnyerte a bitterfeldi EB futamot.

Villámgyors fejszámolások a depóban, és rögtön látszott,
hogy az éves összesítésben ezzel az eredménnyel Bodor Pé-
ter EB második helyezést ért el, megelõzve a szlovák ver-
senyzõt. Az EB gyõztese az angol Turner lett, harmadik he-
lyezett a szlovák Kosut lett. 

Ezzel Péter egy hellyel elõrelépett a tavalyi EB harmadik
helyéhez képest. Nem adja fel, már kezdõdik a technikai
fejlesztés, és reméljük, hogy 2015. évben végre sikerül meg-
nyernie az    F-250 kategória Európa-bajnokságot, ezzel
újabb érdemeket szereznie Zamárdi városának is.

margó
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Helytörténet

Az �ezeréves� ménes nyomában

Szántódpuszta története közel 1000 éves. Nem csoda,
hogy történetében � fõleg ménesével kapcsolatban � ma
is téves nézetek vannak a köztudatban.
�A szántódi állítólagos ménes (ezeréves) létezését maga
a történetíró, dr. Erdélyi László: A tihanyi apátság tör-
ténete c. könyvében (Bpest, 1908) maga cáfolja meg,
amikor ezeket írja: �A hivatalos kimutatásokban legré-
gibb magyar ménesként emlegetett szántódi ménesrõl a
tihanyi források 1055-1701 közt teljesen hallgatnak. A
mai szántódi ménesbõl (1908) I. András korára vissza-
következtetni már csak azért sem lehet, mert Szántód
falut 1560 táján a török elpusztította, s az endrédi török
szomszédságában ott uradalmi gazdálkodásra, vagy ép-
pen lótenyésztésre 130 éve át nem is gondolhattak.�   (1)

Csak 1732-ben lehetett hallani elõször a szántódi mé-
nesrõl. Kifejlõdését a nagy építkezések idejére, 1840 tá-
jára tehetjük, felvirágzása pedig a század végén követke-
zett be.
1840-ben lecsapolták a szántódi berket, és ezzel egy csa-
pásra 900 hold legelõ szárazra került. Ehhez járult még
hozzá a Balaton háromszori apasztása után nyert újabb
ezer hold. Ez a terület a mostani Zamárdi fürdõtelep
helyén közvetlen a Balaton mellett Földvártól � Szépla-
kig terjedt.
Ezen a végtelen legelõn futott az a ménes, amelynek hí-
re akkor már az országot bejárta. (2)

A ménesistálló 

�A reformkori gazdasági fellendülés egyik legszebb, tö-
megében legimpozánsabb épülete a ménesistálló. A
puszta közepének egyik domborulatára építették. Köz-
ponti elhelyezésével, színvonalas építészeti megoldásá-
val szinte uralja a környezetét. 
Az istálló építésével Brestyenszky apát Riegler József
kõmûvesmestert, az ácsmunkák elvégzésével Heinz
Krunzel ácsmestert bízta meg. A kõmívesmunkák tervén
�Ménesistálló Szántódon 1846 és 1847�, az ácsmunkák
tervén �Ménesistálló Szántódon 1846� felirat olvasható
a fenti mesterek aláírása mellett.
A legkorábbi idõben a ménesistálló móddal volt fedve,
1911-ben már cseréppel fedték az egész istállót.� (3) 

A régi öregek még emlékeznek rá, hogy az elsõ
ménesgazda Fehér Lajos bácsi édesapja volt. 1870 körül
a katonaideje betöltése után pár héttel kinevezték
ménesgazdának.
Mondják, hogy a méneshez tenyészanyagot az iregi és

ádándi gazdaságból szerezték be. Késõbb angol telivér
lovakat is hozattak.
Nagyon szép mén volt a Kisbér õse, noniusz pej. Még
ennél is szebb volt talán a Graid-Millár nevû angol mén
ló.
A ménesben 18-20 kancát is tartottak, kizárólag csikóz-
tatásra. Az anyakancák és a mének a majorban, a csikók
a Révnél voltak elszállásolva. A 100-120 �nagy nóniusz
csikó� egybetartására, felügyeletére nagy gondot fordí-
tottak.
A ménesbõl csak elsõrendû lovakat adtak el. Egy beta-
nított hátaslóért 750 Ft-ot fizettek. Abban az idõben ez
egy vagon búza ára volt.
A csikók párban � 1200 Ft-ért � keltek el. A katonaság
vásárolta fel õket. Az utolsó ménesgazda Meretei
György volt. Ha a ménes megijedt, megugrott. Ilyenkor
felkerekedtek, és mint a szélvihar elvágtattak a Révtõl
Széplak-Felsõig. Az út szabad volt, hisz övék volt az
egész Balaton-part.
A századforduló után � 1918-19-ben � a Tihanyi Apát-
ság az ÉGISZ Rt-nek eladta a hajdani legelõt, ezzel a
ménes élettere megszûnt. 
Itt épült ki azóta Szántód és Zamárdi üdülõterülete. (4)

Friesz Kázmér

Irodalom

(1) dr. Erdélyi László: A tihanyi apátság története
(B.pest 1908)

(2) Piller Dezsõ: Szántódpuszta (Kaposvár 1978)
(3) Szántódi füzetek

Ágostházi László � Boross Marietta
Szántódpuszta építéstörténete

(4) Piller Dezsõ id.m.u.o.



Kettesfogathajtó verseny
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2014.augusztus 23-án XV. alkalommal került sor
Zamárdiban (Zamárdi CAN-C2 Somogy megyei bajno-
ki forduló Országos pontszerzõ) kettes fogathajtó ver-
seny megrendezésére.

Az esõs idõjárással dacolva is megtartottuk a rendez-
vényt. 22 hajtó nevezett fogatával. Mindegyik verseny-
számban az elsõ hat helyezett került díjazásra.

Akadályhajtás:
1. Tóth Balázs Somogygeszti KSK Somogy megye,
2. Magyar Zoltán Marcali  Város Szabadidõ SE 

Somogy megye
3. Balogh Bálint Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesülete

Somogy megye,
4 Bákor Péter Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesülete

Somogy megye,
5. Kleiber Jenõ Siófoki Lovasegylet Somogy megye
6. Keppel Gábor Tabi Városi SC     Somogy megye,
Vadászhajtás:
1. Magyar Milán Marcali Város Szabadidõ SE,
2. Csöme Attila Balatonlelle - Kishegyi LK,
3. Balogh Bálint Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesülete,
4. Kovács József  Tabi Városi SC,
5. Molnár Tamás Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesülete,
6. Dencsi László Tabi Városi SC

3 különdíj került kiosztásra:

Szántó Gyula Zamárdi Petõfi SE, Kovács Zoltán Vihar
LE Sárkeresztúr, Kéri Marietta Siófoki Lovasegylet
A díjakat és a nõi hajtók, segédhajtók részére a virág-
csokrokat Csákovics Gyula polgármester úr adta át.
A díjszalagokat a lovakra Tóth Lajos és Hosszú Gyula
tûzte fel. 

Segítõink és szponzoraink, akiknek ezúton is köszön-
jük a segítséget:

Egészségõr Egyesület hírei

Kétnapos kirándulás Gyulára

Országjáró utunk alkalmával idegenvezetõk segítségével
négy város /Kecskemét, Szarvas, Békéscsaba, Gyula /
nevezetességeivel ismerkedünk meg.
Kecskeméten megnézzük az Iparmûvészeti, Békéscsabán a
Munkácsy Múzeumot, Szarvason az arborétumot és a Mini
Magyarországot.
Második napunk programja Gyula: Vármúzeum, Erkel �
emlékház.
A közös városnézés után szabad program keretében
választhatunk a lehetõségek között: Várfürdõ,  Kolbász
Múzeum / kóstolóval / Ladics-ház, Szanazúg, 100 éves
cukrászda 
A kirándulás várható költsége -  45 fõs részvétel mellett �
16 000 Ft, amely összeg az utazás,  szállás, háromszori
étkezés , idegenvezetés és a belépõk árait / a termálfürdõ
kivételével / tartalmazza.
Jelentkezés: telefonon vagy személyesen
Takácsné Szilvinél / 06 / 30/ 850-9911
Nagy Magdinál 06 / 30 / 33-24 301/
Az elõleget � 5 000 Ft � szeptember 8-i rendezvényünkön
lehet befizetni. Elõadás után a kirándulás résztvevõinek
megbeszélést tartunk.

MEGHÍVÓ

egyesületünk
szeptember 8-i

programjára

Gyalogoljunk Monspart Saroltával!
Városnézés a Kilátótól.

Indulás 15 órakor a Közösségi Ház elõl.

Fizikai aktivitás és lelki egész-
ség minden korban

Elõadó: Monspart Sarolta,
Tájfutó- világbajnok, az Idõsügyi Tanács tagja, a

MOB alelnöke
Az elõadás helye: Közösségi Ház

Ideje: 2014. szeptember 8.
/ hétfõ / 17 óra

Programjainkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!



Tisztelt Sportbarátok és Szimpatizánsaink!

Szomorú hír a labdarúgók körében, hogy Friesz Lajos
(Öcsi) futballistánk és sportbarátunk elhunyt, és az égiek
csapatát erõsíti.
Örömhír, hogy Gruber Csabi sportbarátunk a 40. életévét
betöltötte, gratulálunk neki a Labdarúgó Szakosztály nevé-
ben, és további sportsikereket kívánunk.
Csapatunk életérõl idõrendi sorrendben a következõk:
Csendesen és eredményesen tesszük a dolgunkat, ifjúsági
csapatunk megnyerte az U-21-es bajnokságot, és a sport-
szerûségi versenyben is elõkelõ helyen végzett.

Felnõtt csapatunk dobogó közeli helyen végzett.
Történelmi pillanat a Labdarúgó Szakosztály életében,
hogy a polgármester úr támogatásával megszerveztük a
Zamárdi Öregfiúk csapatát, akik a 2014/2015-ös szervezett
bajnokságban szerepelnek mint igazolt játékosok.
A szervezésben kitûnõ munkát végzett Gruber Csaba és
Pohner Tamás.
A továbbiakban ez a két személy irányítja, és közvetlen fe-
lelõs a csapat sikeréért.
Eredményes szereplést kívánunk az alakuló csapatnak és jó
munkát a két csapatirányítónak.
A fenti eseménnyel így a Labdarúgó Szakosztály élete tel-
jessé vált, a város �apraja és nagyja� a labdarúgás iránti sze-
retetüket kiteljesíthetik.

Örvendetes hír az is, hogy a Megyei Labdarúgó Szövetség
elismeri a munkánkat és a pályázatainkat támogatja. Kor-
szerû és a mai követelményeknek megfelelõ színvonalat tu-
dunk biztosítani a labdarúgóink számára.  A pályázaton je-
lentõs összeget nyertünk, mihez a cégek és ismerõseink, ba-
rátaink TAO-s támogatására is számítunk.
Ezúton is szeretném megköszönni Galó Tibor kitartó és áll-
hatatos munkáját, amit a Bozsik programban végzett, a jö-
võben is a megbeszéltek szerint számítok a munkájára. To-
vábbá kérném a szülõket, hogy tiszteljék meg Galó Tibor
edzõt, hogy az edzéseken és a Bozsik programos mérkõzé-
seken biztosítsák gyermekük részvételét. Köszönöm.
Továbbá fontosnak tartjuk még az ovi focis képzést, melyet
szintén Gruber Csaba irányít évek óta igen eredményesen.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szeptembertõl
újra elkezdõdnek az edzések, melyre szeretettel várjuk az
idõközben felcseperedett új, kis futballista jelölteket.
Örömmel vesszük Puruczki András és csapatának az önzet-
len támogatását és a konyhája által nyújtott kitûnõ
minõségõ szarvaspörkölteket. További eredményes üzlet-
menetet kívánunk neki. 
Mint a fentiekbõl kitûnik, a szakmai stábot tovább kell bõ-
víteni, hogy a megnövekedett feladatokat megfelelõen el
tudjuk látni és az eddig elért eredményeinket meg tudjuk
tartani.

Joó Gábor - szakosztályvezetõ

2014. szeptember 15.oldal Zamárdi Hírmondó

Labdarúgó szakosztály hírei

Önkormányzat Zamárdi Csákovics Gyula polgármester fõvédnök/
GAMESZ Zamárdi Polgárõrség Zamárdi
Puller Imre  /GRILL BÜFÉ/ Szent Kristóf pincészet  
Mauró Pizzéria Friesz Attila
Szabadosné Magdi Podráczky család
Szabó Gábor Szabó Imréné
Kertész Tibor Tóth Lajos
Hosszú Gyula Tóth Imre Mihály
Schwarcz Béláné Schwarcz család

Schwarcz Béla szervezõ

Álló sor: Szabadi Csaba /edzõ/, Erdélyi Balázs,Takács Martin, Barta Sámuel, Mányoki Dávid, Jager Roland, Fenyvesi
Róbert, Rosenbaum Dávid, Barta Dániel, Joó Gábor /Szakosztályvezetõ/, Szentpéteri Tamás

Ülõ sor: Alimov Dániel, Fenyvesi Adrián, Kovács Csaba, Olasz Bálint, Gruber Csaba /edzõ /, Szabó Csaba, Tóth Péter,
Brettner Máté, Czeglédy Dániel, Hiányzó a képrõl: Szabadi Szebasztián.



Augusztus 21.
után
Zamárdi
csütörtök 19 óra
szombat  19 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 19
óra
vasárnap 10 óra
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Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária
Következõ lapzárta: 2014. szeptember 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Evangélikus istentisztelet
minden hónap

elsõ vasárnapján 16.00 órakor.
Helye:Zamárdi, Aradi utca-
IV. köz sarkán lévõ imaház.

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,
könyv, újság bekötését

valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átlakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást

- Hõszigetelést,színezést
- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:



1956. október 23-án, a Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége (MEFESZ) által szervezett budapes-
ti tömegtüntetéssel � és számos vidéki megmozdulással � kezdõdött az országot hamarosan lángba borító for-
radalom, aminek legfõbb kiváltó oka a sztálinista diktatúra által
keltett általános társadalmi elégedetlenség volt. A Gerõ Ernõ ve-
zette MDP ellenséges fellépése nyomán a feldühödött tömeg az es-
ti órákra agresszívvá vált, rövid idõn belül fegyvert is szerzett, a
Magyar Rádió épületét õrzõ karhatalmisták sortüze után pedig fel-
kelést indított a diktatórikus rendszer megdöntésére. 

Zamárdi Hírmondó 2014. október                  Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXII. évf. 10. szám

�A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon
az elmúlt húsz esztendõben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömõ, szemét eltakaró nyu-
gati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia � s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A ma-
gára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, ami-
ért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol � még közvetve sem � igazoljuk a gyilkosokat.�

1956. október 23.  Budapesten kitör a forradalom

Forrás: Rubiconline  Szerzõ: Tarján M. Tamás 

(Albert Camus)



Tájékoztatás 

Tisztelt Zamárdiak, Érintettek! 

A nemzetgazdaságilag kiemelt vasútfelújítási-és átépítési projekt során hatalmas
építkezések zajlanak városunkban. Ezek a munkálatok jelentõs por-, és zajhatással,
kellemetlenségekkel járnak.

A kivitelezési munkálatokat vállalkozók, alvállalkozók végzik, akik érdemi informá-
cióval, nem mindig tudnak szolgálni. Ezért kérem Önöket, hogy minden esetben
tájékozódjanak a szakhatósági honlapokon, hirdetõkön és Zamárdi város hivatalos
honlapján, hirdetõin. 

Mindenki törekszik arra, hogy a
lehetõ legtöbb információt meg-
ossza Önökkel. Honlapon, hir-
detõkön megtalálható táblázat-
ból is kitûnik, hogy a következõ
napokban, hetekben, hónapok-
ban  várhatóan  milyen  idõsza-
kokban és idõtartamokban ke-
rülnek lezárásra  Zamárdi egész
közigazgatási területén a vasúti
gyalogos- és útátjárók. 

A lezárások során gyalogosan és

gépjármûvel sehol sem lehet

átmenni az érintett  átkelõkön. 

Kérem, hogy a vasúti átépítés
kapcsán  legyenek megértéssel
és türelemmel, hogy a
Balatonszéplak-alsói, Zamárdi-
felsõi, zamárdi vasúti szakasz
átépülhessen, megújulhasson,
megszépülhessen. 

Zamárdi, 2014. szeptember 18. 
Megértésüket és türelmüket

köszönve: 
dr. Dudás Anita sk.

jegyzõ 

Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2014. október

Zamárdi Város Önkormányzata
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

Tel.84/348-400, 348-950.Fax: 84/349-147.
email: titkarsag@zamardi.hu

Gépkocsivezetõ elérhetõsége: 06 30 228-6068
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

október

alkalmi programok, események:

3-a, 9:00: vásár
6-a, 17:00: Aradi vértanúk emlékútja � kerékpá-

ros megemlékezés a vértanúkról.
Találkozás a Magyar fájdalom szobránál
a Szabadság téren.

8-a, de.: Szilvi használtruha-vásár
13-a du: Véradás
22-e, 9:00: vásár
23-a, 10:00: �56-os városi ünnepség. Beszédet 

mond Wittner Mária.
24-e, 16:30: Színházi járat Veszprémbe.

Elõadás: Chicago (musical)

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ közös-
ségeink:
Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság, Berkenye Helyi
Alkotómûvész Kör, Gyermek rajzszakkör, Egészségõr
Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja,
Nyugdíjas Klub. Örömmel fogadnak új tagokat, jelentke-
zõket mindnyájan!

Rövid beszámolók, ismertetések
A Nagyon Zene Fesztivál aug. 20-ára felajánlott ünnepi
gyermekmûsor-szervezése a Közösségi Háznál landolt.
Így mi szabhattuk meg, mivel töltsék a gyermekek, a
családok a délután óráit a zenepavilonnál. Toma és csa-
pata jelmezes játékmesterei déltõl estig remek hangula-
tú játék és játszás-kínálata adta a program alapját. Ilies
Teofil és Lovász Adrienn pedig a színpadon váltották
egymást interaktív bûvész- bohóc és pantomimmûsorral.
A gyermekek õszinte visszajelzése a mérvadó: tapssal
köszönték meg a vidám perceket.  
Fõzõverseny és vízi hálaadás: Az idei nyári idõjárás bi-
zony sok magyar rendezvényszervezõ õsz hajszálainak
számát szaporította. Mi, zamárdiak talán még a szeren-
csésebbek közé tartozunk, mert csupán a májusi fõzõ-
verseny volt az egyedüli, amelyet nem tudtunk a terve-
zett idõben megtartani. Így adódott, hogy a szezon vé-
gén került rá sor. Kiváló, kellemes idõjárással áldott meg
minket 30-án az Ég. A megszokott, derûs hangulatban
serénykedtek a fõzõ csapatok, baráti körök, miközben
zajlottak a színpadon és környezetében a mûsorok. Bó-
bita és Bendegúz a legkisebbeknek szóló énekes bo-
hócmûsorral nyitotta meg e sort. Remek, a szüreti idõ
hangulatához is illõ népdal-összeállításokkal rukkoltak
elõ az újpesti citerások, köztük a mi Széles Ágotánk. Saj-
nos a siófoki latintáncos lányok nem tudtak teljes lét-
számban fellépni, de köszönjük azoknak, akik vállalták
közülük, hogy helytállnak, pontosabban szólva �helyt
táncolnak� a hiányzók nevében is. Hetei Fruzsina volt a
koreográfusuk. A Maszk Bábszínpad a törökkori legen-
dát, a kincset rejtõ kõszamár történetét mutatta be. Kivá-
ló énekesi elõadás, jó dramaturgia és szép díszletek jel-
lemezték családoknak szóló fellépésüket. Mindeközben
a Gyerkõcprogram népi ügyességi játékparkja hívogatta
a játszani vágyókat, és Gubányi Kata vezetésével úszó
mécseseket lehetett ott készíteni. A fõzõverseny ered-
ményhirdetését követõen vidám versengés is lezajlott.

Zamárdi asszonyok és férfiak döntötték el, 2014-ben ki
viselje a kalapot és a papucsot. E nemes versengés sze-
rint ebben az évben az asszonyoké a kalap�, de jövõre
visszaszerezzük! Ugye, férfiak? Szabó Leslie és zeneka-
ra profi koncertet adott. Ennek végeztével a kikötõbõl a
Rendezvénytér vonalába ért fel a fényfüzértõl csillogó vi-
torlás és mellette a fáklyás, kísérõ vízi biciklik. A parti sé-
tányon a tabi fúvósok haladtak velük egyszerre. A kb.
200 fõnyi közönség a partra vonult át. Felhangzott a
Himnusz, vízre bocsájtották a vitorlásról a szezoni áldást
jelképezõ gyümölcsös koszorút. És ebben a pillanatban
langyos szél kerekedett, mintha jelzés lett volna Fentrõl!
Igaz, a vízre tett mécsesek lángját eloltotta, de mégis
mintha az elfogadás jele lett volna� Az alkonyatban a
program Poór Péter és partnernõje, Molnár Orsi koncert-
jével zárult. Nagyon sokan tértek vissza hazulról az elõ-
adásra, és bár nyilván mindenkinek más-más a zenei íz-
lése, de függetlenül ettõl el kell ismernie mindenkinek,
neves táncdalénekesünk nagyszerû koncerttel örven-
deztette meg közönségét. El sem hinnénk, hogy idén
lesz hetven éves Poór Péter, õt látva, hallva, mintha meg-
állt volna az idõ. Hálásan köszönjük a terménykoszorút
Herczegh Marikának, a fényvitorlás létrejöttéért Harsay
Jánosnak, Pálfi Istvánnak, Margó Györgynek fejezem ki
köszönetemet! Bátori Ádámnak is hálám, hogy segítette
a vízi hálaadást a vízibiciklikkel!

Zamárdiak buszos kirándulása az Isonzo és Piave
környékére az elsõ világháború kitörésének 100. év-
fordulója alkalmából.

Megemlékezés és ima a jávorcai hadikápolnában. A kápolnát a harcok
szünetében építették a katonáink. A lõszeres ládák deszkáiba égették bele a

hõsi halottak neveit.

Csapatunk Doberdo Szent Mihály-hegyén az emlékmûnél. A hegy a harcok
nyomán 15 m-rel lett alacsonyabb...
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Szeptember eleji utunkról hosszasan lehetne írni, de fel-
menõink hõsi helytállásának, életáldozatának helyszíne-
in, a hegyi harcmezõkön, hõsi temetõkben, kápolnáknál,
az iszonyú múltat idézõ múzeumi kiállítások termeiben
szerzett élményeinket, az átélt hangulatokat, feltörõ ér-

zelmeinket nem lehet könnyedén viszszaadni egy rövid
cikkben. Igaza van Tóthné Ildinek, aki ennek az útnak
létrejöttét is segítette, mikor azt mondta, �e helyszínekre
egyszer mindenkinek el kellene jutnia!� Igen, azért is el
kell jutnia, hogy ki-ki a saját életében helyt tudjon állni.
Ehhez erõsíti lelkünket az eleink áldozatával történõ
szembesülés. Ugyanakkor magyar mivoltunk gyökérze-

tének éltetése is egy ilyen út. Négynapos kirándulásunk-
ba számos természeti látnivaló szintúgy belefért: Bledi-
tó, Vrseci-hágó, Száva eredése, adriai fürdõzés Trieszt-
ben, vagy éppen a Skociáni-barlangrendszer, amely
cseppkõbarlangok sorozata, és a föld alatt 150 méteres
csarnokokban zúgó Reka folyó útja. (A Virágzik a man-
dula címû háborús regény egyik szép jelenetének is
helyszíne.) Fontos kijelenteni, hogy kiváló kalauzunk volt
a Lendván élõ Patyi Zoltán személyében, és remek sofõr
vitt át a hajtûkanyarok tucatjain, Oláh Gergõ Kanizsáról.
Utunkról ízelítõképpen álljon itt néhány fénykép!

Szüreti vigasság: Összekapcsoltuk a NABE remek ma-
dárijesztõ-készítõ programjával. A tájház nagyon hangu-
latos környezetet nyújtott a rendezvényhez. Én az úgy-
mond szüreti szakaszáról, a mi szervezésünkrõl hadd ír-
jak röviden! Az Istvánok, Tóth István és Pálfi István mar-
hagulyása a fõzõversenyen is díjazott lehetett volna!
Bognár Gyula személyében egy jó hangulatot teremtõ
zenészt ismerhettek meg azok, akik elõször hallották õt.
Szõlõkoronánkhoz Herczegh Marika adott abroncsot, és
Szentkútiné Edit vezetésével készült el. Lányka korona-
õreink �ádáz� harcok árán védelmezték, míg végül az áll-
hatatos ostromlók, akiket a fekvõtámasz-büntetés sem
tántorított el a szõlõszemcsenéstõl, bemajszolták e koro-
na ékességeit. Schwarc Béla sétakocsikáztatással járult
hozzá a programhoz, köszönjük neki, miképp a menzás
asszonyoknak a gulyáshoz kellõ zöldségek elõkészíté-
sét, Pálfiné Icának a kínálás háziasszonyi teendõit, és
természetesen a Gamesznak a helyszín �berendezését�.
A rendezvényre betérõ, itt üdülõk az elsõ világháborús
emlékkiállítást is szép számmal tekintették meg. Késõ
délutánra elcsendesedett a tájház, csak a madárijesztõk
búslakodtak, hogy egyedül maradtak, de az is lehet,
hogy jól eldiskuráltak maguk közt.

Az aradi vértanúk emlékútján: Hagyományos megemlé-
kezésünkre most is szeretettel várjuk a kerékpáros
zamárdiakat! Az idei útvonalba bevonjuk a reformkor és
szabadságharc két nagy alakjáról, báró Eötvös Józsefrõl
és gróf Széchenyi Istvánról elnevezett utcákat. Továbbra
is érvényes, az emlékutat teljesítõk egy portrés kitûzõ jel-
vényt kapnak részvételükért. A Magyar fájdalom-szobor-
nál 17 órakor kezdõdik a program.

56-os városi ünnepség:  A napján, 23-án 10 órakor lesz
a Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Wittner
Mária, a szabadságharc legendás alakja. Az ünnepség
keretében emléktábla-avatásra, koszorúzásra is sor ke-
rül.Színházi járat Veszprémbe. A Csokonai-bérletes elõ-
adásokra még lehet jelentkezni, információt kérni a 30-
3325009-es telefonszámon. Az idei öt elõadás: John
Kander- Fred Ebb- Bob Fosse : Chicago ( musical),
Heinrich Ibsen: A vadkacsa (színmû), ifj. Johann
Strauss : Bécsi vér (operett), Friedrich Dürrenmatt: Fizi-
kusok (komédia), Balázs Ágnes : Szerelmem, Petõfi ( ze-
nés játék )

Gál Péter népmûvelõ (köz.ház)

Egy fotó a goriciai világháborús múzeumból. Kommentár nem kell hozzá.

A Monte Grappa emlékhely egy részlete.
Az Éghez közel, majd 2000 m magasban voltunk.

A monarchia katonáinak foglianoi temetõje, sok magyar nyughelye.
Itt járta következõ hétvégén Ferenc pápa.
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Óvodai hírek

Augusztus 30- Fõzõverseny.
A májusban elmaradt rendezvény került pótlásra augusz-
tus utolsó szombatján.
Ragyogó napsütéses idõben 9 csapat versengett a legjobb
fakanálforgató címért, és mint mindig, most is nehéz dolga
volt a zsûrinek.  
Íme a helyezettek:
I. helyezett: székelyvéckei vaddisznó húsból készült töltött
káposzta � Székelyvécke
II. helyezett: ungarische betyárpörkölt (kakashúsból), kap-
ros juhtúrós nokedlivel � Villány
III. helyezett: Somogyi vetrece leves, pólyázott csibemáj
pityókával, túrós lepény � Somogy Konyhája, Berkenye
Kör.
Különdíjak:

- Bográcsgulyás, pogácsa- Egészségõr Egyesület
- Csülkös babgulyás, pogácsa � NABE
- Kacsanyak-, és zúzapörkölt; kapros juhtúrós no-

kedli � Nyugdíjas Klub 

Gratulálunk a csapatoknak!

Szeretnénk megköszönni a helyi vállalkozók nyeremény
felajánlásait: Forgó Ring � gokartozási lehetõség, Zimek
Pálinka Manufaktúra, Hotel Wellamarin-wellness belépõ,
bowlingozási lehetõség.
A www.zamardi.hu honlap frissítéséhez az anyagleadás:
december 1.
A honlapos megjelenés ingyenes. 
Kérjük szíves együttmûködésüket és a határidõ betartását!
Köszönjük!

A zamardi.hu oldal vendégcentrikusabb mûködése céljából
a szállásadóktól és a vendéglátó egységektõl folyamatosan
várjuk a frissen készített, legalább 1600x1200 pixel méretû
képeket, amelyek a beérkezések idõpontjában folyamato-
san cserére kerülnek. Az ingatlanokról készített fotókat
elektronikus úton vagy személyesen adathordozón várjuk
az irodában folyamatosan nyitva tartási idõben. 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több

színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes,
névjegytartó, baseball sapka, strandtáska, bögrék,
esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal
Nyitva tartásunk:
Októberben hétfõtõl péntekig 8:00-15:00 óráig (hétvégén
zárva) 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

A nyár kicsit rendha-
gyó módon zajlott
idén. Az óvoda az is-
kolába költözött. 
Minden kisgyermek
jól érezte magát eb-
ben a helyzetben, él-
vezték az iskolások
társaságát, a zárt mû-
füves focipályát, a kö-
zeli játszóteret. A le-
endõ elsõsök pedig
már most begyakorol-
hatták az iskolaépü-
letben való közleke-
dést.

Az a szülõ, aki az elején kisebb-nagyobb fenntartásokkal
fogadta az átszervezést, nyár végére már láthatta: a gyer-
mekeknek a hely nem annyira fontos, mint a barátok, óvo-
dai felnõttek jelenléte, a szervezett programok nyújtotta
varázslat.
Az óvodát szeptembertõl újra birtokba vehették lakói. A
nyáron elkezdett óvodabõvítés mellett sikerült az elsõ épü-
let 2 csoportszobáját � az almás és tulipános csoportot � a
gyermekek fogadására alkalmassá tenni. A nyuszi csopor-
tosok is itt kaptak helyet, öltözõszekrényt, polcot. Most kis
idõre, kétfelé osztva vendégeskedhetnek, másik csoportbe-

li barátaikkal lehetnek együtt. 
Várakozásainkat felülmúlva csöppet sem bánták a kiala-
kult helyzetet. Az elsõ meglepetést követõen rögtön meg-
találták a lehetõségeket, újdonságokat. A hozzájuk tartozó
felnõttek is velük vannak, segítik õket, erõsítik biztonság-
érzetüket. A két csoport pedig szívesen látja az ovis társa-
kat.
Megint kiderült, amibõl a felnõttek problémát csinálnak,
azt a gyermekek a változatosságként, új lehetõségekként
élik meg. Az elõre hozott szülõi értekezleten egy hét ta-
pasztalataira hivatkozva megnyugtattuk a szülõket: az át-
meneti állapot alatt sem kell a gyermekeknek lemondani a
megszokott óvodai programokról, sõt több kirándulást, sé-
tát, megfigyelést tervezünk nekik az udvar hiányát pótolan-

Osváth Erzsébet: Útra kelt a nyár

Fürge lábán, lenge szárnyán,
Útra kelt a nyár,
Piros arcát, arany haját 
Nem láthatjuk már.

Gólyák, fecskék, fülemülék
Elkísérték messze,
Erdõ, mezõ elszendergett,
És észre sem vette.

A kék eget, a meleget
Mind becsomagolta,
A fellegek, keseregnek,
Siratják azóta.
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ISKOLAI HÍREK, MÁV  Üdülõ Fekete István-napi képek

dó. Azt azonban mindenkinek el kell fogadni, az idõjárás
bármikor módosíthat a megbeszélteken.
A visszaszoktatás a szokások felelevenítése, barátok, játé-
kok megtalálása zökkenõmentesen zajlott. A közös beszél-
getések alatt mindenki elújságolhatta nyári élményeit, ki és
mi hiányzott számára legjobban az óvodából.
A folyamatos építkezés különleges megfigyelnivalókkal
szolgál nap mint nap. Közelrõl láthatnak (az ablakon át a
csoportszobából) darut, markolót, betonszállító kami-
ont�.., a munkafolyamatokat nyomon követhetik napokon
keresztül.
Megszerveztük  a  MOBILITÁSI HETET változatos prog-
ramokkal: barkácsolással, rajzolással, biciklizéssel utcán,
nagyobbakkal Szántódra; sétákkal játszótérre, kilátóhoz,
kalandparkba, ahol a kisvasutazást és labirintusozást alapít-
ványi pénzbõl fizetve kapták a gyermekek. Egy-egy teljesí-
tett program után Hirschmann Attila által felajánlott

30.000 Ft-ból finanszírozott apró ajándékokkal, gyümölcs-
csel, nyers sárgarépával, kulcstartóval jutalmaztuk az oviso-
kat. 
Mindhárom csoport benevezett a NABE által hirdetett ma-

dárijesztõ-készítõ versenybe, amin 3. helyezést értünk el. A
szombatra szervezett kézmûves délelõttön az óvó nénik is
biztosítottak barkácsolási lehetõségeket.
Megszerveztük a nagycsoportosok számára � szülõi igény-
felmérés alapján 21 gyermeknek � a 10 alkalmas úszást a
Familia Hotelbe. Az elsõ meglepetés után lelkesen próbál-
ták a feladatokat.
A GAMESZTÓL több mint 30000 Ft-ot kapott az óvoda,
amit a kultúrházban szeptember 25-én sorra kerülõ színhá-
zi elõadásra fordítunk, ezáltal az óvodások ingyen vehetnek
részt a programon.
Az építkezés folyik, az új épületrész alakul, mi pedig éljük
mozgalmas mindennapjainkat.

Szeptember 1-jén iskolánk 159 tanulója nagy lelkesedéssel
kezdte meg az új tanévet. Az elballagott 16 nyolcadikost 19
kis elsõs váltotta.

Szeptember 12-én már tanítás nélküli munkanapnak örül-
hettünk. A Fekete István-nap alkalmából az alsósok az
iskola területén vetélkedtek. A felsõsök számára a MÁV-
üdülõben szerveztek igen érdekes elõadásokkal tarkított
délelõttöt. Megismerkedtünk a Balaton és a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park élõvilágával, a balatoni halakkal
/még horgászhattunk is/, a vízimentõsök feladataival, s nem
mellesleg nagyon finom halból készült ételeket is megkós-
tolhattunk. Ezúton is köszönjük a Heth Land Kft-nek ezt a
ragyogó napot!

Szeptember 15-19-között a szülõi értekezleteken a szülõk
is megismerték a tanév céljait, feladatait. 16-ától a
negyedikesek 10 órás úszásoktatáson vesznek részt a
Família Hotelben.

Szeptember 15-én a 6., 18-án a 7.osztályosok kaptak oltást,
a nyolcadikosok pedig átestek a szokásos fogorvosi-
védõnõi vizsgálatokon.

Szeptember 22-24 között zajlik az õszi papírgyûjtés.
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NABE hírek

2014. augusztus 30-án a városnapi fõzõversenyen  a Nõk a
Balatonért Egyesület zamárdi csoportja is képviseltette
magát. Csülkös babgulyásunk a zsûritõl különdíjat kapott,
de a legnagyobb dicséretet mégis az jelentette, hogy a ha-
talmas kondér étel szinte pillanatok alatt elfogyott!

2014. szeptember 20-án, a Nõk a Balatonért Egyesület
zamárdi csoportja õszi mulatságra hívott minden kedves ér-
deklõdõt.
Szombat délelõtt benépesedett a tájház udvara. A tornác
elõtt folyvást csak gyûltek az ötletesebbnél ötletesebb saját
készítésû madárijesztõk. A versenyre neveztek boszorkány-
, öreg rocker - , csámpás - , seprû fejû � és bébi madárijesz-
tõt is. Az udvaron számtalan játékot próbálhattak ki a ki-

csik. Vörösné Prigli Éva meséit hallgathatták, Andrássy
Edittel apró madárijesztõket készíthettek, Hajduné Nagy
Ágota mókásabbnál mókásabb arcfestésekkel lepte meg
õket, az óvónénikkel pedig számtalan csodát alkothattak.
Fonalbabát, kismadarat, gombát, õszi képet falevelekbõl.
Akik pedig megéheztek a nagy játék közepette, palacsintá-
val, zsíros kenyérrel csillapíthatták éhségüket, házi szörp-
pel olthatták szomjukat.

A rendezvény tetõpontja az eredményhirdetés volt. A zsû-
ri: Gulyás Józsefné, Kalmár Imréné és Hirschmann Attila a
csoportok között a legjobbnak a lakásotthon madárijesztõ-
jét találta, a második osztályosok érték el a második helye-
zést, míg az óvoda lett a harmadik. Az egyéni indulók kö-
zött Péter Kincsõ lett az elsõ, Retki Botond a második, míg



Ivanics Regina harmadik helyezést ért el!
Minden madárijesztõ-készítõt ajándékkal jutalmaztunk.
A jó hangulatú, vidám rendezvény nem jöhetett volna létre
sok-sok segítség nélkül.
Köszönjük a közel 500 db palacsintát Fehér Imrénének,
Schwarcz Bélánénak, Pápai Bélánénak, Flaska
Józsefnének, Apáti Gyulánénak, Hirschmann
Ferencnének, Papp Istvánnénak, Szabados Tibornénak,
Németh Lajosnénak, Komáromi Gábornénak, Nagyné
Kiss Margitnak, Kajdi Virágnak, Tóth Józsefnének, Kajdi
Tibornénak, Gulyás Józsefnének, Birkásné Spolár Katalin-
nak. A rendezvényen a kiszolgálásban nyújtott segítséget
köszönjük Podráczky Biankának. Az okleveleket köszön-
jük Matyikó Zsuzsának, a kézmûves foglalkozáshoz a segít-
séget Gubányi Katalinnak. A NABE madárijesztõit a
Gamesz segítségével  Kiss Csabáné, Magyar Istvánné,
Kajdi Tiborné és Troppertné Kránitz Timea készítette.
Támogatóinknak köszönjük az ajándék felajánlásokat:
BAHART Zrt. Dr. Halomos Gábor, Csákovics Gyula,
Turinform Iroda, Bögös János, Hosszú Gyula, Szobonya
Attila, Kiss Jenõné.

Köszönjünk mindenkinek, aki résztvevõként vagy segítõ-
ként hozzájárult ahhoz, hogy a szeptember egyik legszebb
szombatját felejthetetlenné tehettük!
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Fõzõnap � augusztus 30.

Egyesületünk gulyáslevese az utolsó cseppig, sokféle po-
gácsánk az utolsó morzsáig elfogyott. Menünket az éhes
vendégeken kívül a zsûri is jutalmazta. Három különdí-
jat kaptunk.
Szeptember 8-án � a hosszú nyári szünet után � ismét
együtt voltunk.
Monspart Saroltával, az egykori tájfutó-világbajnokkal
gyalogoltunk fel a kilátóhoz.
A torony tövében � Pergéék és Tóthék jóvoltából � terí-
tett asztalon pogácsa, bor, üdítõ �
a torony tetejébõl pompás kilátás fogadott bennünket.�
Már ezért érdemes volt Zamárdiba jönnöm�- mondta
vendégünk. Nekünk meg Sarolta elõadásáért volt érde-
mes 5 óra után is együtt maradnunk. Az õ szájából hite-
lesen és meggyõzõen hangzott a sok életrecept.
Humorával a rekeszizmainkat, tornagyakorlatával el-
gémberedett tagjainkat mozgatta meg.
Mi igen jól éreztük magunkat, de Sarolta is szívesen gon-

dol vissza ránk. Íme, bizonyságul levele:  �Mindnyája-
toknak nagyon köszönöm a fantasztikus hétfõi félnapot!
A finom és egészséges ebédet, a kirándulást a kilátással
és a barátságos egyesületi tagokkal, az elõadás sok ér-
deklõdõ résztvevõjét, a rengeteg ajándékot. Fontos,
hogy olyan jó a közösség Nálatok, hogy már én is majd-
nem �bent lévõnek� éreztem magam köztetek.

Sok sikert továbbra is Nektek és jó egészséget! Viszont-
látásra Zamárdiban: Saci

Nyári szünet után októbertõl vasárnaponként közösen
gyalogolunk. Találkozzunk 15 órakor a sportpályán!
Várjuk az újabb csatlakozókat.  Egyesületünk közremû-
ködésével elõnyösebb a botvásárlás / 3 900 Ft / , mivel
több eszköz megrendelése esetén nincs szállítási költség.
Igénybejelentés: Perge Krisztánál 06 / 30 / 945-3640 

Figyelem! Idõpontváltozás! Október 13-án , a szokásos
2. hétfõn nem lesz összejövetelünk a Közösségi Házban.
Helyette október 1-jén egyesületünk elsõsegélynyújtó
oktatást szervez az általános iskolában. Október 10-én
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HOTEL WELLAMARIN HÍREI

és 11-én  kétnapos kirándulásra megyünk.
�Segítünk, hogy segíthess�. Folytatódik az elmúlt évben
megkezdett sorozatunk. Horváth Béla mentõs tiszt ezút-
tal az iskolás gyerekeket készíti fel elsõsegély-nyújtási is-
meretekbõl. Az elméleti és gyakorlati oktatás az általá-
nos iskolában október 1-jén kezdõdik a 6. osztályosok
számára.

Még egyszer a kétnapos kirándulásról

Útvonal:
Zamárdi � Kecskemét � Szarvas � Gyula � Zamárdi
Idõpont: 2014. október 10. 11.  / péntek, szombat /
Indulás: 6 órakor
Gyülekezõ : ¾  6-kor az Önkormányzat parkolójában
Visszaérkezés: 11-én / szombat/ 21 óra körül
A kirándulás várható költsége
� 45 fõs részvételnél � 16 000 Ft 
Korlátozott számban jelentkezõket még elfogadunk.
Takácsné Szilvi 06 / 30 /850-9911
Nagy Magdi 06 / 30 / 33-24301

FIGYELEM!  INGYENES SZEMVIZSGÁLAT SIÓ-
FOKON
A Denis Optika ebben az évben is felajánlja szolgáltatá-
sát egyesületünknek. A szokásos ellenõrzés idén orvosi
vizsgálattal bõvül. Dr. Tóth István szemész fõorvos min-

den kedden 13. 30-tól 15.30-ig a Hoch János köz 2. szám
alatt áll a vizsgálatra jelentkezõk rendelkezésére. A csak
mûszeres ellenõrzést igénylõket

kedden d.e. 9 � 13
csütörtökön  13 � 17 óra között várják a
Denis Optikába. / Fõ utca 91. /

Idõpont-egyeztetés: Szabóné Fenyvessy Máriával
Telefonszám: 84 / 311 - 522

Novemberi elõzetes

November 8-án  / szombaton / EGÉSZSÉGDÉL-
UTÁNT tartunk. Szûrésekkel, kulturális programokkal,
elõadásokkal várjuk tagjainkat és az érdeklõdõket. Meg-
hívott elõadónk lesz többek között Papp Lajos szívse-
bész professzor. Részletes program a Hírmondó októbe-
ri számában olvasható.

2014. október 13-án véradás lesz a
Közösségi Házban 15 órától 18 óráig.
Szeretettel várunk minden leendõ és új véradókat!

TAJ kártyát hozzatok magatokkal.

Megnyugtató környezet feledteti a várakozás izgalmait.
Négyszékes fogászati magánrendelõ kezdte meg mûködését szeptember 15-ével a Hotel Wellamarinban.

A Globe Dental célja, hogy a szállodavendégeken kívül Zamárdi, Siófok és a környezõ kistelepülések lakói szá-
mára is elérhetõvé tegyük a magas színvonalú és fájdalommentes fogászati ellátást. 
Kiemelt képzésû orvosi team-mel, korszerû diagnosztikai eszköztárral és teljes körû ellátással várjuk régi és új pá-
cienseinket. A panorámaröntgenen kívül helyben CT-t is készítünk az azt igénylõ esetekben; a fogbeültetés (imp-
lantáció) mindennapos, a helyben mûködõ fogtechnikai laborunk pedig garantálja a koronák és hidak gyors el-
készültét. Az esztétikai fogászat keretein belül hollywoodi mosolyok születnek, fogszabályzással pedig felnõttek
és gyermekek fogsora egyaránt rendezõdik. A szedálással megoldást nyújtunk a fogorvostól rettegõ betegeknek,
akik külön pihenõszobában ébredhetnek fel az átaludt beavatkozás után.
A megnyugtató környezet és a wellness lehetõségek a feszültség oldása mellett kikapcsolódásként is szolgálnak
a kezelésen átesetteknek. 
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Piller Dezsõ-díj VI. díjátadó és emlékünnep

�Sorsa csak annak van, aki õriz.�

Keresztury Dezsõ mérhetetlen igazságot tartalmazó
gondolatát választotta
a Piller Dezsõ-díj VI.
díjátadó ünnepségé-
nek a díj alapítója,
Csákovics Gyula. A díj
alapításától eltelt tíz
évben hat zamárdi sze-
mély részesült az elis-
merésben. Ebben az
évben két fõ vehette át
a bronzplakettet, két
gyönyörû virágcsokor
kíséretében. A díjakat
az alapító, Csákovics

Gyula adta át. A díjazottak tiszteletére és Piller tanár
úr emlékére, munkásságának felidézésével, mûsoros
összeállítással kedveskedett a zamárdi Berkenye-kör.
Itt, a Hírmondó hasábjain is köszöntjük a díjazotta-
kat: Nagy Dezsõné Magdit és Friesz Gyuláné Margi-
tot! 

A mûsorban tehetséges zamárdi fiataljaink nagy si-
kerrel szerepeltek. 

Erdei Csenge a zamárdi Fekete István Általános Isko-
la negyedik osztályos tanulója B. Radó Lili: Tanítónk,
Szabó Eszter a siófoki Perczel Mór Gimnázium tanu-
lója Wass Albert: A bujdosó imája címû versét szaval-
ta el.

Kanyar Adrienn zongora,- Huszár Viktória fuvolajá-
téka tette élvezetessé a délutánt. Adrienn és Viktória
is a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar, Zenemû-
vészeti Intézetében tanul. 2013-ban a Pécsi Tudo-
mányegyetem Mûvészeti Kar Zenemûvészeti Intéze-
te, valamint a Pécsi Akadémiai Bizottság Mûvészeti
Munkabizottsága által adományozott Nívódíjat kama-
ra összeállításban nyerték el.

A tanár úr a nem helytörténeti írásait nyugdíjazása
után szétosztotta kedvelt tanítványai között. Ezekbõl
az elõkerült írásokból olvastak fel Vörös Gyuláné
Prigli Éva és Prigli Zsuzsa. (A Berkenye-kör szeretné
ezeket az írásokat egybegyûjteni, közzé tenni ezek
nagyrészét (www.berkenyekor.hu).

A Berkenye-kör tagjai: Gubányi Kata, Prigli Zsuzsa,
Veit Judit, Prigli Éva, Hirschmann Attila a nemrégen
elhunyt Matyikó Sebestyén József �Piller Dezsõ mun-
kásságának méltatása� címû írásából olvastak fel rész-
leteket. 

A díjak kiosztása után, befejezésként Huszár Viktória
és Kanyar Adrienn, Francis Jean Marcel Poulenc
(Pulank): Szonáta mûvének II. tételét játszotta.

A mûsort összeállította és vezette: Szakáli Anna, a
Berkenye-kör vezetõje. Köszönjük a közremûködést
Gál Péternek, Szabó Gábornak, Csehi Gábornak.
Bölcsik Józsefné Ágotának a színpad díszítéshez adott
virágokat.

Szani



Október hónapban
Zamárdi
csütörtök 18 óra
szombat  18 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 18 óra
vasárnap 10 óra
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Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2014. október 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Evangélikus istentisztelet
minden hónap

elsõ vasárnapján 16.00 órakor.
Helye:Zamárdi, Aradi utca-
IV. köz sarkán lévõ imaház.

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
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Emlékezzünk elhunyt hozzáttartozóinkra.

Öröklét
Én hiszem, hogy nincs halál,

csak testünk hull a porba,

lelkünk vágya s tudatunk

majd visszatalál,

hova ezer szállal köti múltja.

Hol szenvedésünk új leckét remélt,

lelkünk örökléte szárnyra kélt

vizek s föld fölé, hol

csak csillagok ragyognak,

mindenütt valóság honol,

mi megfogant egyszer is,

a szárnyaló gondolatban bujdokol.

A lélek, hogy születhessen örökre,

újra s mindig újra,

fény lesz, szellõsuttogás,

szelíd gyógyír hegedõ sebekre,

s ahogy új népek jönnek,

újra s újra más,

észrevétlen röppen be ezekbe.

Lesz hársfán bódító virág

vagy kertekben kéklõ katáng.

Tengerré s erdõvé változik,

harsogó zölden virító mezõvé,

viharban tombolva rázkódik,

s csendesen szelídül lágy esõvé.

P.Zs.
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A HELYI  VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Alakuló Ülés, Tisztelt Polgármester Úr és

Képviselõ Hölgyek és Urak!

Zamárdi Város Helyi Választási Bizottsága elnökeként

tájékoztatni kívánom Önöket a  2014. október 12-re  kiírt

önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával

kapcsolatos elõkészületekrõl, illetve eredményrõl.

A Helyi Választási Bizottság az újjá alakulását követõen az

elõkészítõ eljárásban több alkalommal ülésezett, melynek

során nyilvántartásba vette a polgármester és a képviselõ-

jelölteket, továbbá feügyelte a választási eljárásról szóló

törvényben meghatározott módon a Választási Iroda, és a

választás napján a Szavazatszámláló Bizottságok munkáját.

Elöljáróban szeretném ismertetni, hogy a választással

kapcsolatos elõkészítõ munka, valamint a szavazás napján

a Választási Iroda és a Szavazatszámláló Bizottságok a

jogszabályi elõírásoknak eleget téve jó színvonalon

végezték a munkájukat. 2014. október 12-én volt a

választás 3 nap állt a rendelkezésre az esetleges jogor-

voslatok megtételére. 2014.október 16-án lett végérvényes

és jogerõs a választás eredménye. 

A kampány idõszakban, valamint a választás napján rend-

kívüli esemény városunk területén nem történt. 

Állampolgárok és jelöltek semmilyen törvénysértésre utaló

magatartást, vagy jelenséget a Bizottság felé nem jeleztek,

a  Választási Iroda a munkája során pedig az elõbbiekben

leírtakat nem észlelte.

A választás eredményérõl:
Zamárdi Város közigazgatási területén összesen 2245
szavazó állampolgár élhetett a választói jogával. 

Ebbõl ténylegesen szavazóként megjelent 935 fõ
Az egyedüli polgármesterjelöltre 933 szavazat érkezett,
ebbõl 164  érvénytelen volt, érvényesen 769 szavazatot
kapott, ennek alapján Zamárdi Város polgármestere
Csákovics Gyula lett.
Az egyéni listás választás eredményérõl:
Köztudomású, hogy a Választási Bizottság a megadott
határidõ lejártát követõen 17 jelöltet vett fel nyilván-
tartásába.  2 fõ képviselõ-jelölt idõközben visszalépett,
mert nyilvánvalóvá vált számukra fõállásuk és
képviselõként történõ megválasztásuk esetén a két tisztség
összeférhetetlensége.

A választás napján 935 fõ szavazó jelent meg, a leadott
szavazatok 934  közül 32 volt érvénytelen, érvényes
szavazólapok száma 902 volt.

Mivel a jogszabály Zamárdi Város esetében 7 fõben-pol-
gármesterrrel együtt-  határozta meg a Képviselõ-testület
létszámát, így az alábbi képviselõ-jelöltek szerezték meg a
legtöbb szavazatot csökkenõ sorrendben: 

- Matyikó Zsuzsanna (428) független 
- Egyed Zoltán Attila (394)  független 
- Schwarc Béla (305) független 
- Gál Péter (297) független 
- Szabó Gábor (285) független 
- Elter Imre István (276) független jelölt 

Kérem a tisztelt Alakuló Ülést a Választási Bizottság
tájékoztatójának elfogadására, és az új testületnek a
település érdekében kifejtett eredményes munkát kívánok.

Zamárdi, 2014. október 20.
Török Ferencné

HVB elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Zamárdi Város Képviselõ-testületének 2014-es költ-

ségvetésében helyett kapott a Balaton Sound fesztivál által

különösen nagy terhelésnek kitett zúzalékos utcák szilárd

burkolattal történõ kiépítése. Ennek keretén belül a

Nyárfa u., Nyírfa u., Fûzfa u., valamint a Harcsa utcának a

Panoráma utcától É-ra található szakaszának a kiépítése

volt tervezve. Ezen utcák vonatkozásában  rendelkezésre

állnak az útépítési engedélyezési tervek, melyek jogerõs

építési engedélyekkel rendelkeznek.

A DRV Zrt.-vel történt egyeztetések alapján azonban az

utcákban található nagy átmérõjû ivóvíz vezetékek

kiváltása/korszerûsítése nélkül az útépítési munkák nem

végezhetõk el.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a fentiekre tekintettel

a 2014-es évben az útépítési munkálatok elvégzésére nincs

lehetõség, ezért a Hivatal részérõl kezdeményezzük a ren-

delkezésre álló pénzügyi keret 2015-ös évi költségvetésben

történõ átcsoportosítását, ezzel egyidejûleg pedig a DRV

Zrt.-vel közösen keressük a megfelelõ mûszaki megoldást

a víziközmûvek védelembe helyezésének vonatkozásában.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal
Kétszeri Balázs

beruházási és városüzemeltetési osztályvezetõ

Köszönetnyilvánítás

Hálásan köszönöm mindazoknak a támogatását, akik to-
vábbi bizalmat szavaztak számomra.

Csákovics Gyula polgármester

Kedves Zamárdiak!

Köszönetemet fejezem ki minden szavazónak, aki meg-
tisztelt szavazatával és bizalmával.
A város vezetõinek és minden lakójának kívánok jó
egészséget és sikeres városfejlõdést.

Tisztelettel: Kajdi Tiborné
Kedves Zamárdiak!

Köszönetem mindazoknak, akik rám szavaztak október
12-én! Nem kerültem be a testületbe, de mégsem vagyok
elégedetlen, sõt! Örülök annak, hogy a legkritikusabb
idõben voltam Zamárdi polgármestere, és akkor az Önök
segítségével vissza tudtuk szerezni elrabolt területünk jó
részét, ami nélkül nem hiszem, hogy város lehettünk vol-
na! Örülök, hogy képviselõként is tudtam dolgozni
Zamárdiért, a zamárdi emberekért!
Gratulálok az új testület tagjainak, munkájukhoz jó
egészséget, sok sikert kívánok!

Kiss Jenõné

Tisztelt Zamárdiak!

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik meg-
bíztak bennem, s rám szavaztak. Nemcsak ígértem, ha-
nem mindent meg is teszek azért, hogy ennek a bizalom-
nak megfeleljek. Munkámmal,döntéseimmel azon leszek,
hogy városunk fejlõdését elõsegítsem. Kérem, hogy sze-
mélyes találkozásokkal, interneten, telefonon javaslataik-
kal, problémáikkal továbbra is keressenek bizalommal!
(matyikozsuzsa@citromail.hu, 06 302372937).

Köszönettel: Matyikó Zsuzsanna képviselõ

A  honlap frissítéséhez az anyagleadás: december 1.
A honlapos megjelenés ingyenes. 
Kérjük szíves együttmûködésüket és a határidõ betartását!
Köszönjük!
A zamardi.hu oldal vendégcentrikusabb mûködése céljából
a szállásadóktól és a vendéglátó egységektõl folyamatosan
várjuk a frissen készített, legalább 1600x1200 pixel méretû
képeket, amelyek a beérkezések idõpontjában folya-
matosan cserére kerülnek. Az ingatlanokról készített
fotókat elektronikus úton vagy személyesen adathordozón
várjuk az irodában folyamatosan nyitva tartási idõben. 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több

színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes,
névjegytartó, baseball sapka, strandtáska, bögrék,
esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Nyitva tartásunk:
Novemberben hétfõtõl péntekig 8:00-15:00 óráig (hétvégén
zárva) 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 
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EGY FELVONULÁS KÉPEI

Zamárdi képviselõ-testületét látta vendégül Villány város a vörösbor fesztiválon. Nemcsak Zamárdi, hanem Villány többi
testvér-települése (köztük Székelyvécke) is együtt vonult fel a villányiakkal, s nézte meg, amint polgármester úr csapra
veri az újborral teli hordót, s hallgatta meg a színvonalas elõadásokat. A Tourinform Iroda is kitelepült, s a Wellamarin
Hotellel közösen népszerûsítették Zamárdit.

Matyikó Zsuzsa



2014. november 5.oldal Zamárdi Hírmondó

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
november

alkalmi programok, események:

5-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár

8-a, 14:00-: egészségõr egyesületi nap. 

9-e, 15:00-: Szent Márton-napi vigasság lámpáskészítéssel, utcai vonulással, liba-

csont-vizsgálattal, libahúskóstolóval, játékkal.

22-e: Iskolai szm-bál

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ közösségeink:

Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság, Berkenye Helyi Alkotómûvész Kör, Gyermek

Rajzszakkör, Egészségõr Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület Helyi csoportja,

Nyugdíjas Klub. Örömmel fogadnak új tagokat, jelentkezõket mindnyájan!

Aradi vértanúk emléknapja: Nagyon sokan eljöttek a kerékpáros megemlékezésre! A diá-

kok megidézték a tábornokok utolsó szavait, gondolatait, majd egy 9 km-es biciklis emlékút

következett: végigjártuk a vértanúkról, 48-as hõsökrõl elnevezett utcáinkat. Visszatérve a

Magyar fájdalom-szoborhoz, a Szózattal tettünk hitet hazaszeretetünk erõsödésérõl és ki-ki

egy kitûzõt választhatott, végül mécsest gyújtottak a vértanúk emlékére a gyermekek.

Az 1956-os városi ünnepség: Büszkék lehetünk ünnepségünkre! A 7.-es diákok megható-

an szép mûsort mutattak be Galóné Kárpáti Ildikó jóvoltából. Az események megidézése

mellett a dráma megjelenítése (tánc, dramatikus mozgások, eszközök igénybe vétele) szin-

túgy kitûnõ volt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Wittner Mária, meghívott vendégünk is

szívbõl gratulált a teljes mûsorhoz. Csákovics Gyula polgármester ünnepi köszöntõjének

szinte szerves kibontása volt Wittner Mária ünnepi beszéde. Az õ személyisége mára már az

élõ 56-os eszme és lelkiismeret. Mérce, de inkább Istentõl táplált fény, amely bármely távol-

ságból is látszik és hív! Õ nyolc hónapot töltött siralomházban szabadságharcosként, a 70-

es évek elején szabadult, rá nem vonatkozott a 63-as amnesztia, oly veszélyesnek ítélték az

elvtársak. Wittner Mária beszédét tán úgy érdemes összegeznünk, hogy égi dimenzióban

láttatta nagyszerû szabadságharcunkat! A Himnuszt utána a közönség együtt énekelte, és

úgy éreztem, ez az éneklés mélyrõl, a szívekbõl zengett méltóságteljesen. Ezt követõen le-

leplezte Wittner Mária és polgármesterünk az új 56-os emléktáblát, amelyet egyúttal a diá-

kok megkoszorúzták, majd a templomtéri emlékkõnél is koszorúzás zajlott le a Szózattól kí-

sérve. Úgy érzem, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, elmondhatjuk, hogy bár az országos

médiumok nem számoltak be ünnepségeinkrõl, nem is fontos ez, de büszkék lehetünk arra,

kik jártak itt ez alkalmakkor Zamárdiban: Molnár V. József, Rácz Sándor, Salamon Konrád,

M. Kiss Sándor, Tõkéczki László és mások. Zamárdi történetének szép és méltó alkalmai

voltak ezek a találkozások!

A Közösségi Ház népmûvelõje hosszabb szabadságra megy, ezért a novemberi kínálat ki-

sebb, mint máskor. De lényeg, teljes elánnal mûködnek közösségeink, érdemes életükbe, te-

vékenységi körükbe bekapcsolódni!

Gál Péter népmûvelõ (köz.ház)



Október 6-án iskolai rádiómûsorral
emlékeztünk meg az aradi hõsökrõl.
A városi emlékfutáson is szép szám-
mal vettek részt tanulóink.

Október 7-én Budapesten az országos
ügyességi atlétikai csapatbajnokságon
szerepelt megyei gyõztes magasugró
csapatunk. A fiúk szépen kitettek
magukért, hisz remek eredménnyel a
dobogó 3. fokára ugrottak.  A csapatot
SZABÓ LÁSZLÓ, NAGY BALÁZS,
LAJKOVICS ATTILA, NAGY NOR-
BERT, DANCS DÁVID, KABÁLY
TAMÁS alkotta.

14-én zajlott Kaposváron a megyei
diákparlament, melyen iskolánkat
Valla Szonja DÖK-diákvezetõ
képviselte.
Ugyancsak ezen a napon az óvónénik
látogattak el kisiskolásainkhoz.
Megtapasztalhatták, milyen ügyesen,
szépen dolgoznak az órákon a kicsik.

15-én a nyolcadikosok a siófoki Baross
Szakközépiskolában pályaválasztási
mûhelynapon vettek részt, a hetedike-
sek pedig a fogorvos bácsit és Vali
nénit látogatták meg. 

17-én rendezték a Bolyai matematika-
csapatversenyt. Iskolánkból osztály-
onként 1-1 négyfõs csapat mérette
meg magát. Eredményhirdetésre a
szünet után kerül sor.

18-án, szombaton is jöttünk iskolába,
de nem bántuk, mert ezzel meghosz-
szabbítottuk az õszi szünetet.

22-én a 7. osztályosok szép ünnepi
mûsorával emlékeztünk meg 1956 di-
csõségérõl, hõseirõl. 
A nyolcadikosoknak az ünnepi mûsor
után ismét pályaválasztási programjuk
volt: ezúttal a Krúdy Gyula
Szakközépiskolába látogattak.
Ezen a napon kitört az õszi szünet.
Viszontlátásra november 3-án!

*
A Városi és Iskolai Könyvtár
szervezésében a magyar népmese
napja alkalmából a legkisebbek a
�Legkedvesebb mesém� rajzpályáza-
ton bizonyíthatták ügyességüket, a 2.
és 3. osztályosok meseolvasással
ajándékozták meg egymást. Törökné

Ildi néni a 4. osztályos tanulóink
számára mesevetélkedõt szervezett.  

*
Szeptember közepén indult, s október
közepére be is fejezõdött a 4. osztá-
lyosok számára az úszótanfolyam a
Hotel Famíliában. Mindenki sikeresen
megfelelt az értékelés során.

*
Október elsõ-második hetében
gesztenyegyûjtésben szorgoskodtunk.
Osztályok közötti versenyt ezúttal
nem hirdettünk, mivel egyénileg
gyûjtöttek a gyerekek.

Iskolánk nyáron egy csapatra való
nagyon szép focista-felszereléssel
gazdagodott. Az alsósokra való
mezeket, nadrágokat, sportszárakat
németországi testvértelepülésünkön,
Malschban élõ Traudl és Manfred Six
ajándékozta tanulóinknak. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a Six-házaspárnak adományu-
kért.

Liebe Traudl, lieber Manfred! Wir
bedanken uns bei Ihnen sehr für das
tolle Geschenk!

H.J.

Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2014. november

ISKOLAI HÍREK



2014. november 7.oldal Zamárdi Hírmondó

ÓVODAI HÍREK

Programokkal telve folytatjuk
az óvodai életünket. 
Az elmaradt Kemény Henrik-
elõadás helyett Figura Ede vic-
ces, zenés meseelõadását néz-
hették meg a gyermekek. 
Az APÁK NAPJÁT hagyomá-
nyainkhoz híven � udvar hiá-
nyában is � megtartottuk. Az
óvoda elõtti utcaszakaszt és
parkolót használtuk erre a cél-
ra. A köszöntõkre a csoport-
szobákban került sor, utána já-

tékos feladatokat próbálhattak ki a gyermekek édesapjuk-
kal vagy nagypapáikkal közösen.
Kialakítottunk agy �kis� csoportszobát az emeleten, ahol 10
új kisgyermek kezdhette meg az óvodát. Az elsõ sírós napok
után már ügyesen bekapcsolódnak az óvoda mindennapjai-
ba.

Véget ért az úszótanfolyam. Az utolsó órán a szülõk is meg-
nézhették, mit tanultak, mennyit fejlõdtek gyermekeik. 
Az ÁLLATOK HETÉT is megszerveztük az óvodásaink-
nak. Miden napra valami új tevékenységgel szereztünk
szerteágazó ismereteket az állatvilágról.

� A NÉPMESE NAPJÁVAL kezdtük az ismerke-
dést, nagymamák (Pusztai Jánosné, Kiss Gyuláné, 
Kertész Jánosné, Vörösné Prigli Éva) meséltek ne-
künk délelõtt és alvás elõtt is.

� Elsétáltunk a Szent Kristóf pincészet állatsimogató-
jához.

� Énekes játékokat játszottunk a Balaton-parton.
� Termésekbõl, zöldségekbõl állatokat barkácsoltunk,

színeztünk, hajtogattunk, festettünk.
� Otthonról hozott házi kedvenceket (teknõs, nyúl, 

pinty, csirke, cica,�) és üvegbe ideiglenesen 
elszállásolt pókokat, csigákat, szöcskéket,� 
nézegettünk.

� A hét zárásaként Schwarcz Feri bácsi hozta el 
postagalambjait, melyeket kicsi simogatás után 
elengedtünk, bízva abban, hogy maguktól haza-
szállnak.

Folytatásként �Bogárháton� címmel interaktív elõadáson
vehettek rész az ovisok: hatalmas bogarakat nézegethettek,
hangyaként cipekedhettek, pillangóként ihattak, hernyó-
ként araszolhattak. Közben sok érdekes dolgot tudtak meg

a rovarok világáról. Pénteken szintén meglepetésben volt
részük a gyerekeknek. A Bodobács bábszínház látogatott el
hozzánk �A világszép kecskebéka� címû elõadással, melyet
tátott szájjal figyeltek végig a gyerekek.
Mindemellett sokat beszélgettünk a zöldségekrõl, gyümöl-

csökrõl a nagyokon kívül a legkisebbekkel is. Közben vizs-
gálgattuk, kóstolgattuk, mostuk, hámoztuk, daraboltuk, s a
zöldségesben megnéztük, hogyan vásárolhatunk belõle.
Akinek van kertje, otthonról is hozhatott 1-1- zöldséget,
gyümölcsöt. A hét vége felé savanyúságot készítettek a cso-
portok, melyet az ebéd mellé jóízûen el is fogyasztottak.
Az ünnepre készülve zászlót festettünk. Magyar zászlót, pi-
ros � fehér � zöldre. Büszkén díszítjük vele a városi ünnep-
ség helyszínét.

Veress Miklós: Csalogató

Napraforgó,
aranytál!
Egész nyáron ragyogtál.
Ragyogtál?
forogtál:
mezõk szépe te voltál.

Napraforgó?
megértél!
Pergess magot,
itt a tél.
Mag, mag, bújj elõ!
Vár a rigó,
vár a cinke,
vár a madáretetõ!
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2014. október 6-án Sasvári Zoltán tartott elõadást a
Zamárdi Közösségi házban.

A résztvevõk a csodálatos rovarvilágot bemutató interaktív
elõadás részesei voltak. A gyerekek nagy örömére azon kí-
vül, hogy megismerkedhettek a környezet védelmének fon-
tosságával, az elõadást sok játék és vidámság jellemezte. A
rovarokat makettekkel, elhullott és élõ példányok segítsé-
gével ismerhették meg, melyeket megtapogathattak, nagyí-
tóval megnézhettek.
Október hónapban az endrédi körforgalmat Tóth Józsefné
és Kajdi Tiborné tisztította ki.  

A Nõk a Balatonért Egyesület 2014. szeptember 26-án,
Arácson tartotta az új civil szervezetekre vonatkozó tör-
vény miatt elõre hozott tisztújító küldöttgyûlését. Az elnök-
ség létszáma 7-rõl 5 fõre csökkent. Az egyesület elnökét,
Szauer Rózsát megerõsítették tisztségében. Helyettesének
Deveczné Orosz Mártát (Siófok), elnökségi tagoknak
Vetõné Zeke Erzsébetet (Keszthely), Piliszky Zsuzsát (Fo-
nyód), a tanácsadó iroda munkatársát és Tóth Józsefnét
(Zamárdi) választották. Deliné Berta Ottília zamárdi cso-
porttársunkat a NABE Felügyelõbizottságának elnökévé
választották. Ezúton szeretnénk megköszönni Gulyás
Józsefné Aninak az ellenõrzõ bizottságban végzett 10 éves
munkáját!
Kedves Zamárdi Középiskolások! Szeretnénk felhívni a fi-
gyelmeteket, hogy a Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi
csoportja rendelkezik jogosultsággal a középiskolai érettsé-
gihez kötelezõen elõírt közmunka órák igazolásához. A
NABE Zamárdi csoportjának rendezvényein, illetve azok
elõkészítésekor végzett munkára, illetve a csoport által
szervezett közterület-tisztítási munkákban (szervezett
parktakarítás, szemétszedés, stb�) való részvételre tudunk
igazolást adni. Kérjük, amennyiben érdekel a fenti lehetõ-
ség (minden kötelezettség nélkül), jelezd ezt az alábbi e-
mail címen, saját e-mail címed megadásával. Ezzel beke-
rülsz egy címlistába, és minden lehetõségrõl a rendezvény,
illetve munka elõtt értesítést kapsz. Jelentkezés és bõvebb
felvilágosítás: tkranitz@gmail.com.

Nyertem egy utat Bakonybélbe

A tavalyi évben a víz világnapja alkalmából hirde-
tett meg egy pályázatot a NABE. Erre a pályázatra egy fotó-
sorozatot küldtem be, amivel értékes könyvutalványt nyer-
tem. Én már ennek is nagyon örültem, de még nagyobb volt
az örömöm, amikor év végén megkeresett Kajdiné Ica néni,
hogy a fotóimat benevezték az Eulakes nemzetközi oktatási
versenyre, ahol 2. helyezést értem el. Nyereményem pedig
egy családi kirándulás Bakonybélbe, a csillagdába. Kicsit ne-
héz volt olyan idõpontot találni, ami a család minden tagjá-
nak megfelelt, de végül augusztus végén el tudtunk utazni.
A csillagvizsgáló kívülrõl is gyönyörû, belülrõl viszont sokkal
érdekesebb. Négy emelet van az épületben, mindegyiken
más- más témájú kiállítással.

Az elsõ emeleten volt egy vetítõterem, amiben megte-
kinthettünk egy érdekes kisfilmet. A kiállító részen az ûrku-
tatás kezdetérõl tudhattunk meg sok mindent. A második
szinten az elsõ csillagászokról szóló leírások és régi mûsze-
rek voltak, és egy nagy interaktív tábla a galaxisunkról. A
harmadik emeleti kiállító részen az ûrkutató eszközök fejlõ-
désérõl olvashattunk sok érdekességet. A terem végében ál-
lították ki egy marskutató robot valós nagyságú makettjét,
az asztronauták gyakorló repülõjének katapultülését és egy
ûrszkafandert.  Az épület tetején, a félgömb alakú kupolá-
ban találhatók a távcsövek. Középen, egy állványon van a
három különbözõ funkciójú távcsõ. A legnagyobbat az éjsza-
kai égbolt, a középsõt a nappali égbolt, a legkisebbet, amin
speciális szûrõk vannak, a nap megfigyelésére és vizsgálásá-
ra használhatjuk. Mivel mi nappal voltunk ott, ezen a legki-
sebb távcsövön átnézve napkitöréseket csodálhattunk meg. 

Nagyon tetszett a kirándulás, és köszönöm a NABE-
nek a lehetõséget. A kiállításokból sok mindent meg lehe-

NABE HÍREK

tett tudni, tanulni, így mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy
látogasson el Bakonybélbe.

Horváth Balázs
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Kedves Barátném! 

Szokásom szerint kirándulásunk után most is jelentkezem. Saj-
nálom, hogy nem jöttél velünk! Tudom, a személyes élményt
nem lehet pótolni, én mégis egy röpke beszámolóval meg né-
hány fotóval kárpótolni szeretnélek.

Két remek napunk volt Kelet � Magyarország négy váro-
sában: Kecskeméten, Szarvason, Békéscsabán és Gyulán. Fel-
rúgom az idõbeni sorrendet / majd a végén az is kiderül, miért.
Kezdem a történelmi Magyarország mértani közepét jelzõ
Szarvassal. Tudtad, kedves Barátném, hogy az arborétum  82
hektáros kertjében  ezerhatszázféle növényritkaság látható? 
És arról hallottál-e, hogy  a növénykert mellett  ebben az év-
ben nyílt meg elsõ makett- parkunk, a Mini Magyarország?
Hazánk számos épített csodájának kicsinyí-
tett mását láthattuk itt a gyulai vártól a ti-
hanyi apátsági templomon át az esztergomi
bazilikáig. És mitõl interaktív? Egy gomb-
nyomással életre kelthettük a tárgyakat. A
Balatonon a Kisfaludy-gõzös ringatózott,
az állomások között az Árpád-vonat zaka-
tolt, a budapesti Operaházból Melis
György áriája, a jáki templomból gregorián
ének hallatszott. Ez egy csoda! Hogy élvez-
nék gyerekeink, és játszva mennyit tanul-
hatnának hazánk kulturális kincseirõl! Ide
még velük vissza kell térni!

Békéscsabán a város híres szülöttének,
Munkácsy Mihálynak az emlékházát láto-
gattuk meg. Megcsodáltuk lenyûgözõ
Krisztus-képeit, sokalakos tablóit. Egy kis-
film jóvoltából megismerhettük a festõzse-
ni Munkácstól Párizsig ívelõ életútját.

Következõ megállónk Erkel Ferenc szülõvárosa, Gyula
volt. A nemzeti opera megteremtõjének, a Himnusz zeneszer-
zõjének  emlékét a 21. századhoz méltó interaktív múzeum õr-
zi. A klasszicista stílusban épült szülõházban szalont, hálót ,
konyhát és a tanító apa, Erkel József  emlékére egy iskolamú-
zeumot rendeztek be. A Himnusz hangjai mellett búcsúztunk
az Erkel-háztól. Aztán bevettük a gyönyörûen helyreállított
gyulai várat . Elfáradtunk, megéheztünk. A Kolbász Múzeum-
ban gyulai kolbászt, a Százéves cukrászdában csokitortát kós-
toltunk. Láthatod, kedves Barátném, színes, ízes, változatos él-
ményekben volt bõven részünk!  Pedig a legnagyobbról, kirán-
dulásunk elsõ állomásáról, Kecskemétrõl még nem is szóltam.
Útitársaim egybehangzó véleménye szerint ez a város minden
várakozást felülmúlt.
Megérkezésünkkor � éppen kilencet ütött a Nagytemplom

órája � csodás harangjáték fogadott. Elsõ utunk a városházára
vezetett.  A Lechner Ödön tervezte impozáns épület üléster-
mében nagy tudású idegenvezetõnk hazánk történelmi nagyja-
iról � egész alakos festményeik díszítik a terem falait - , Kecs-
kemét múltjáról és jövõbeni terveirõl beszélt.
Városnézõ sétánk során magunk gyõzõdhettünk meg arról,
hogy a városvezetés gondos gazdája kulturális értékeinek, Ko-
dály Zoltán, Katona József, Lechner Ödön jóvoltából zenei,
színházi, építészeti hagyományok õrzõje. De gondoskodik a
városlakók jelenérõl is. A híres Mercédes-gyár sok embernek
ad megélhetést. Egyszóval Kecskemét élhetõ város számos tör-
ténelmi értékkel, nevezetességgel. Láttuk a Cifra Palota vidám
szecessziós épületét, a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intéze-
tet, a zeneszerzõ emlékére készült köztéri alkotást, a Psalmus

Hungaricust. A város zsinagógájából és öt templomából kettõt
belülrõl is megnéztünk. Öt felekezet él itt egymással nagy bé-
kességben! Kecskemét a tolerancia városa is . Ahogy egyik ki-
ránduló társunk mondta: élhetõ, lélekemelõ, gyönyörû város.
Kecskemétre bizony kevés volt a három óra. Úgy gondoljuk,
ide még visszatérünk.
Garancia erre profi szervezõnk, Perge Kriszta. Hogy sok szé-

pet láttunk, városnézõ kisbuszon közösen zötyögtünk, jókat et-
tünk, együtt kávéztunk, játszottunk, nótáztunk, az nem csak a
mi vidám társaságunknak, hanem Kriszta fáradtságot nem is-
merõ gondos szervezésének is köszönhetõ. Alig várjuk a kö-
vetkezõ alkalmat. Ugye akkor Te is velünk tartasz? 
Ebben a reményben búcsúzom, és szeretettel ölellek: 

Magdi
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KARITÁSZ HÍREK

Akik helyet szeretnének kapni az egészségnap elõadásaira, feltétlenül
érkezzenek meg a helyszínre 14 óráig! Tombola-felajánlásokat köszönettel
fogadunk mindazoktól, akik egyesületünket támogatni kívánják.

Telefonszám.: Takácsné Horváth Szilvia 06 / 30/ 850- 9911
Nagy Magdi 06 / 30 / 332-4301

�A szegények szolgálata ... a ke-

resztény közösség lényegéhez

tartozik�

(I. János Pál)

Röviden ismertetem, milyen fonto-

sabb események történtek a zamárdi

Karitász életében legutóbbi - májusi -

tájékoztatónk óta.

A nyári hónapokban is rendelkezé-

sükre álltunk mind az adományozók-

nak, mind a rászorulóknak; volt for-

galmunk a Fõ utca - Honvéd utca

sarkán található termünkben. Július

elején - középiskolás közhasznú

munkájával megtámogatva - rend-

szereztük, így áttekinthetõbbé tettük

a készletünket. A hivatalos idõn -

minden hónap elsõ hétfõje 14-16

óráig - kívül is fogadtunk felajánláso-

kat, elõzetes idõpont-egyeztetéssel.

Egy ilyennek köszönhetõen szeptem-

ber közepén nem csak két családot

juttattunk bútorokhoz, hanem Kari-

tász szobánk régi szekrényeit is na-

gyobb befogadó-képességûekre

cserélhettük. Köszönjük a Gamesz

vezetõségének és dolgozóinak a

szállításhoz nyújtott segítséget!

Egy zamárdi rászoruló kérését tesz-

szük közzé: szüksége lenne egy

KISKÉPERNYÕS televízióra, amely

mûködõképes, használható. Remél-

jük, hogy kívánsága teljesül...!

Ebben az évben is szeretnénk az ad-

venti idõszakban - terveink szerint

december 13-án délután és 14-én

délelõtt - vásárt rendezni, melyhez a

kedves zamárdi lakosok és nyaraló-

tulajdonosok segítségét kérjük. Szí-

vesen fogadunk jó állapotban lévõ

tiszta cipõt, ruhanemût, feleslegessé

vált használati - és dísztárgyakat, há-

KÖSZÖNJÜK A VÉRADÁST !

2014. október 13-án a véradáson  48 donor közül  42 fõ adhatott  összesen 18,9
liter vért.  Különbözõ okok miatt kiszûrt donorok száma 6 fõ volt.   
Elõször vért adók száma 4 fõ volt,  õk név szerint: 

Deckert Adrienn
Bacsó Balázs
Hirschmann András
Tóth András

A Zamárdi Vöröskereszt Alapszervezet és a Vérellátó
Állomás nevében is köszönjük a véradást!
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HELYTÖRTÉNET

A diászói ürgeöntõ

A völgybe hajló gyepes domboldalon találkoztam egy zsá-
kos emberrel. Ült a búzatábla sarkában, mint egy mozdu-
latlan fatuskó.
Kopottas ruhát viselt, és egy foltozott bakancs volt a lábán.
Kabátjáról leszakadtak a gombok. Arca borostás. Vállán
madzaggal összekötött szájú zsák lógott, összehúzott térde-
it átkulcsolta (átfogta) kezével. Mellette két használt � vi-
harvert � vizesvödör hevert, horpadtan, üresen.

- Jó napot kívánok! � köszöntem rá.
- Aggyon Isten � felelte morogva, kelletlenül, sapkás 

fejét meg sem mozdítva.
- Pihenget?
- Leültem ide a gabona sarkába. Figyelek, mérek.
- Mit figyel és mér?
- Megfigyelem, honnan jön elõ az ürge, és hova megy

vissza. Megolvasom, mennyi található a környéken. Ha 
szépen mutatkoznak, akkor befogom õket.

- Szóval ürgékre vadászik?
- Jó hús az kérem! Ér annyit, mint a csibepecsenye! Csak

az a baj, hogy most már kevés van belõle.
- Miért van kevesebb? Hiszen a terület, a legelõ, a gabo-

natáblák ugyanakkorák, mint elõzõ évben voltak.
- Egyre többen járnak ide. Különösen akkor, mikor egy 

kiadós esõ után megtelnek a völgy gödrei esõvízzel. A 
múlt vasárnap itt jártak a törekiek. Két kocsi néppel.  
Hordókban, vödrökben hordták a vizet. 
Százötvenet összefogtak. Azóta csendesebb a környék.
Van egy két helyi társam, akik csak idõnként végzik ezt 
a munkát.

- Mióta ûzi ezt a különös mesterséget?
- Gyermekkorom óta. Pedig már 70 felé járok. Hiába, 

nem bírok otthon megmaradni. Különösen vasárnap ki
kell jönni, hogy bejárjam az ismert ürgetanyákat, 
ellenõrizzem a vizet tároló gödröket. A víz nagyságától 
függ a következõ heti munkám eredménye.

- Ma fogott már? Látom, a zsákban van valami.
- Hatot fogtam a túlsó búzatábla szélében.
- Mekkorák?
- Ilyenek-e � mondja � és kibontja a zsák száját. Belenyúl

vállig, matat benne, aztán tenyerén elém tálalja az alig 
kétujjnyi vastag, csuromvizes állatokat. Szinte sajnálom 
a szegény, bõrig ázott ürgéket, mikor holtuk után nagy 
fogaikat felém mutatják.

- Mennyi idõ alatt fogta ezt a hatot? � faggatom tovább.

- Fél nap alatt, kérem.
- Akkor ez fáradságos munka?
- Az ám, messzirõl kell a vizet hordani.
- Hogyan megy az ürgeöntés?
- Beleöntöm a vizet a lyukba, amelyikbe az ürge besza-

ladt. Egy idõ múlva kimászik.
- Hány vödör víz kell egy ürgének?
- Kinek ennyi, kinek annyi! Van úgy, hogy már két 

vödörtõl is kiszalad. A legtöbbnek már 4-5 vödörrel is 
kell.

- És hogyan fogja meg, ha már kimászott?
- Ha a víz bugyborékol, tudom, hogy jön. Kezemben van 

a horog. Ez egy esernyõdrótból készített kampó, 
arasznyi botra felszerelve. Mikor már a feje kilátszik a 
vízbõl, torkába akasztom és kihúzom. Addig szorítom a
nyakát, míg csak rugdalódzik. Aztán be a zsákba.

- Hány ürge van egy lyukban? � kérdem újra.
- Némelyikben egy, de a legtöbbjében kettõ. Ha kettõ 

van, könnyebben kijönnek, mert az egyik hajtja a 
másikat kifelé. 

- Érdekes, és mit csinál belõlük?
- Pörköltet, ürgepörköltet. Nincsen annak párja!
- Hány ürge kell egy tál ételhez?
- Hatból, nyolcból már jó adagot lehet csinálni.
- Hogyan készíti el?
- Megtisztítom, megsózom, paprikás lével feleresztem, 

hagymával ízesítem, megsül a saját zsírjában.
- Milyen az íze?
- Fölséges az, hisz magot eszik kérem!
- Kövérek az ürgék az idén?
- Jó húsban vannak. Megdõlt a gabona. Sok a szem.

Szép kövérek az idén. 
- No, hát minden jókat! Jó fogást kívánok!
- Köszönöm! böki ki ujját a sapkája széléhez érintve.

Visszanézek. A zsákos ember feltápászkodik. Fogja a vöd-
röket. Imbolygó léptekkel megindul a völgybe, a víztároló
gödrök felé. Munkához lát.

Friesz Kázmér
Forrás:
Piller Dezsõ gyûjtése:
Beszélgetés: F. Imre zamárdi lakossal

zi készítésû lekvárt, befõttet, sava-

nyúságot,tartós süteményt. Mind-

ezekhez kedvezõ áron jutnának hoz-

zá a vásárra látogató érdeklõdõk, se-

gítséget kapván esetleg a karácsonyi

ajándékbeszerzéshez is. A bevétel-

bõl a legrászorultabbakat - akiknek a

vásári alacsony ár is gondot jelenthet

- szeretnénk támogatni, szebbé tenni

a közelgõ szeretet-ünnepüket. A

megmaradt holmikból - szükség sze-

rint - juttatnánk nekik, ahogyan az

elõzõ két évben is tettük.

Az adományokat a plébániahivatal-

ban lehet leadni - Friesz Enikõnél -

hétköznapokon 8-12-ig.

Köszönjük az eddigi és a jövõbeli fel-

ajánlásokat!

Számlaszámunk:

50800221 - 10007606

Telefonos elérhetõség: 348-524

Karitász 

csoport tagjai



November

hónapban

Zamárdi

csütörtök 17 óra

szombat  17 óra

vasárnap 8:30

Kápolna

vasárnap 11:30

Balatonendréd

péntek 17 óra

vasárnap 10 óra

Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2014. november

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2014. november 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

FODRÁSZAT

Zamárdi,Siófoki út 2.
(Posta mellett)

-nõi-férfi-gyermek hajvágás, frizurakészítés
-festés,melírozás,normál és biológiai dauer
-alkalmi kontyfésülés

-Rising haj- és fejbõrkezelõ termékek
-mikrokamerás fejbõr-és hajvizsgálat

Hétfõ-péntek:  8-15 
Szombat:         8-12

Bejelentkezés:          84/345302
Bráder Katalin :      20/3678150
Kucserka Ramóna: 30/2943029
E-mail: hosszune.kati@gmail.com

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

Tel.: 06 70 339 2685Tel.: 06 70 451 4279
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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kíván
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete. 

Gyertyafényt tükröz fenyõágán a dísz,

karácsony békéje köszönt le ránk,

suhanó angyalok fehér szárnya visz

imádni szentséget békés éjszakán.

Szerényen áll a jászol, várja kisdedét,

s te gondokkal küszködsz a holnapért.

Ha az idõ közel, hagyd a bánatot, 

a csend lelkedbe száll, a kisded átkarol.

Fenyõ alatt állnak, akiket szeretsz,

látod, mint faragja tartóba apád

a titkos éjhez a gyantaillatú fát.

Arcokon mosoly, szemekben fény,

az asztalon gyertya ragyog,

égi fénnyel, mint a csillagok�

S ha hisszük, hogy jó szüli a jót,

kérjük hálával a Mindenhatót,

terjessze fölénk szentséges kezét!

Lobogjon szüntelen szeretetláng,

reményt ültessen megbánó szívekbe,

jöjjön a Megváltó, jöjj, szeress, béke!

Szakáli Anna:
Fenyõillatú ünnep
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TÁJÉKOZTATÁS

A zamárdi polgármesteri hivatal

összes dolgozója

kellemes karácsonyi ünnepeket,

valamint egészségben, boldogságban

gazdag új évet kíván Mindenkinek !

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2014. október 20-i alakuló ülésérõl

Török Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást adott a 2014. október 12-én lezajlott önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek választásáról.
A polgármester és a képviselõk letették az esküt, majd Csákovics Gyula polgármester javaslatára megválasz-
tották a bizottságok tagjait, akik szintén esküt tettek.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:
�elnök: Egyed Zoltán Attila képviselõ
�tagok: Elter Imre István képviselõ

Gál Péter képviselõ
Schwarc Béla képviselõ
Szabó Gábor képviselõ
Horváth Sándor
Pálfi István
Sternócky Balázs
Retki Csaba

Humán  Bizottság
�elnök:    Gál Péter képviselõ
�tagok: Schwarc Béla képviselõ

Szabó Gábor képviselõ
Bemné dr. Schneider Mária
Kiss Jenõné

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal Matyikó Zsuzsanna képviselõt alpolgármesterré választotta, s megbízta
Csákovics Gyula polgármestert a gazdasági program elkészítésével.

Matyikó Zsuzsa

Álláshirdetés

Zamárdi város önkormányzata pályázatot hirdet Zamárdi város Napköziotthonos Óvodájába
� jogszabályban elõírt feltételeknek megfelelõ �

2 fõ (felsõfokú végzettségû) óvónõ és
2 fõ (középfokú végzettségû) dajka munkakör betöltésére.

Részletes pályázati kiírások megtalálhatók a www.közigallas.gov.hu oldalon,
valamint érdeklõdni lehet Barta Ilona óvodavezetõnél a 06/84/348-835-ös telefonszámon.



Zamárdi Város Önkormányzata ez évben is köszönti a 65. életévüket betöltött polgárait. Ez-
úton szeretettel meghívjuk Önt a Közösségi Házban (Honvéd utca 6.) tartandó, ajándéko-
zással egybekötött mûsoros délutánra, melynek idõpontja:

2014. december 12. (péntek) 14.00 óra.

Zamárdi Város Önkormányzata nevében:
Csákovics Gyula polgármester

A képviselõ-testület által biztosított ajándék (3000,- Ft/fõ Spar utalvány) csak az egész évben Zamárdiban életvi-
telszerûen élõ személyeket illeti meg. Az utalványok átvehetõk személyesen, vagy meghatalmazott útján a ren-
dezvényen. Az át nem vett utalványokat a Humán Bizottság tagjai kézbesítik, lehetõleg még karácsony elõtt.
Felvilágosítás:
Gál Péter (képviselõ, Humán Bizottság elnöke) 06-30-332-5009
Kiss Jenõné (Humán Bizottság tagja) 06-30-217-6905
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Rendezvénynaptár 2015

A 2015-ös rendezvénynaptár összeállítását irodánk már
decemberben megkezdi. Folyamatosan várjuk a civil szer-
vezetek, vállalkozók,szálláshelyek 2015. évre tervezett ren-
dezvényeit, amelyeket szeretnének a februárban megjelenõ
leporelló kiadványban illetve a város honlapján, valamint a
ZVTV képújságjában is megjelentetni. A programokat ter-
vezett idõponttal várjuk elérhetõségeink bármelyikén, hogy
az Utazáskiállításon már ott lehessenek velünk.

Kedves Vállalkozó!

A Zamárdi Tourinform iroda 2015-ben is tartja aktív rész-
vételi szándékát a belföldi kiállításokon a város hírnevét és
vonzerejét növelendõ. A korábbi évekhez hasonlóan jövõre
is várjuk azon vállalkozások, szállásadók, illetve vendéglá-
tóegységek jelentkezését, amelyek szívesen részt vennének
velünk 2015. február 26- március 1. között az Utazás kiál-
lításon a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban akár sze-
mélyes és együttes megjelenésben a várost képviselve.
Önálló standon veszünk részt az év legnagyobb belföldi ki-
állításán, így személyes részvétel  és kitelepülés is lehetsé-
ges( korlátozott számban ),de ahogy eddig is, szívesen ter-
jesztjük a már elkészült vagy meglévõ kiadványaikat is sze-
mélyes részvétel nélkül.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, és a következõ sze-
zonban Ön is egy szorosabb együttmûködés reményében
bízva szeretné részvételi szándékát jelezni, 2015. január 31-
ig várjuk írásban vagy személyesen a Tourinform Irodában
nyitvatartási idõben.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több-

színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, név-
jegytartó, baseballsapka, strandtáska, bögrék, eser-
nyõ, toll+kulcstartókészlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Volt, Balaton Sound (december 1-tõl), Sziget (early bird je-
gyek december 31-ig), Strand fesztivál jegyárusítás.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
December 12-ig hétfõtõl péntekig 8:00-15:00 óráig (hétvé-
gén zárva) állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére. De-
cember 15-tõl január 4-ig irodánk szabadság miatt zárva
tart.
Nyitás: január 5. (hétfõ) 8:00 óra.
Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail:zamardi@tourinform.hu,
Web: www.zamardi.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi
Könyvtár munkatársai

MEGHÍVÓ
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
december

alkalmi programok, események:
2-a, 9:00: vásár
3-a, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
10-e, 17:00: Hangoló � interaktív program
Lovretics Gertrúda vezetésével
12-e, 14:00: A 65 év feletti nyugdíjasaink adventi,
karácsonyelõzetes köszöntése. Fellépnek Udvarhelyi Bog-
lárka és Benkóczy Zoltán az Operett Színház mûvészei
13-a, 14-e: Karitász jótékonysági vásár a nagyteremben
(az idõpontról információ a karitászosoknál!)
18-a, 17:00: Karácsonyi kézmûves készülõdés
Gubányi Kata vezetésével
20-a, 21-e, 22-e: A Betlehemezõ Társulat elõadásai
(környéki települések és Felvidék)

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ közössé-
geink: Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság, Berkenye He-
lyi Alkotómûvész Kör, Gyermek Rajzszakkör, Egészségõr
Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület Helyi csoportja, Nyug-
díjas Klub. Örömmel fogadnak új tagokat, jelentkezõket
mindnyájan! Novemberben a szabadságolás miatt kevés al-
kalmi program történt, viszont a közösségek nagy elánnal
mûködtek. Egyedi programunk volt a hagyományos Szent
Márton-napi vigasság. Lámpáskészítéssel indult, aztán a táj-
háztól a fényvivõ sereg megkerülve a templomot, a Közös-
ségi Házba ment. Ott közösen felidéztük a nagy pannóniai
szent életét, s mivel Márton nevû nem lévén jelen, egy szüli-
napos kislány mutatta fel a két sültliba mellcsontját! Az

egyik igen csak havat jövendölõ volt, s e jelet a gyerekek
nagy ovációval fogadták! Követve Márton püspök példáját,
idén a mi jótékonykodásunk meleg zoknik és vaj gyûjtésé-
bõl állt. Az adományokat a siófoki hajléktalan szállóba vit-
tem el. A szolgálatos szociális munkás asszony nagy öröm-
mel vette át a csomagot. S mikor mondtam, hogy téli zok-
nikat is tartalmaz, felcsillant a szeme amúgy is derûs tekin-
tetébõl. Sóhajtott egyet, s megjegyezte, éppen az volt ma a
legfõbb gondja, honnét szerez zoknikat a rászorultjainak�
Hát Szent Márton idén így segített! De visszatérve a ren-
dezvény kellõs közepébe, a komoly dolgok után követke-
zett a lakoma. Mindenkinek jutott a jóból, a finom libahús-
ból és májból. Többek édesanya süteményt is hozott, hogy
desszert is legyen! Vidám hangulatban, beszélgetõ felnõt-
tek és játszó gyermekek zsongásában telt el a rendezvé-
nyünk. Nagyon szépen köszönöm a konyhai asszonyoknak
a tökéletes libasütést, és tourinformos kolleganõimnek a li-
bák tollak nélküli Zamárdiba repülését! (Egyenesen a hû-
tõbe�)

A Betlehemezõ Társulat fellépéseirõl, a Zamárdi Nõi Kó-
rus koncertjének és a karácsonyi kézmûves készülõdés idõ-
pontjáról külön szórólapot is küldünk a családoknak a diá-
kok által, és felkerülnek a honlapra is.Végül, hadd kívánjak
áldott, lelkiekben gazdag karácsonyt és új esztendõt min-
den kedves zamárdi polgárnak! Ajándékképpen álljon itt az
évszázados, Kiss Jenõ bácsi által összegyûjtött zamárdi bet-
lehemes picit módosított változata, hiszen a 21. századba
léptünk. Ez a betlehemes arra alkalmas, hogy néhány gyer-
mek összefogva, házról házra, rokontól rokonig járva vigye
a Megváltó születésének örömhírét! Szép lehetõség, érde-
mes �használni�!

Gál Péter népmûvelõ

ZAMÁRDI BETLEHEMES
Gyûjtötte: Kiss Jenõ
Játssza: 1 vagy több angyal, 2-3 pásztor és egy öreg pásztor

Angyalok kopogtatnak, beszólnak az ajtón:
Angyalok: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZABAD-E KIS JÉZUSKÁT KÖSZÖNTENI?
Ha igen a válasz, belépnek, a betlehemet az asztalra vagy egy székre teszik, meggyújtanak benne egy gyertyát, s ének-
lik:
Angyalok: Ó SZERENCSÉS ÉJSZAKA, ÉJSZAKA, BOLDOG EZ AZ ÓRA,
MELYBEN EZT A GYERMECSKÉT, DRÁGA GYÉMÁNT KÖVECSKÉT,
SZÉP SZÛZ VIRÁGOCSKÁT, DRÁGA KISDED JÉZUSKÁT,
SZÜLTE E VILÁGRA, ÁLLE-ÁLLELUJA.
Csengetnek:
Angyalok: GLÓRIA!
Belép az 1. pásztor.
1. pásztor: SZERENCSÉS JÓESTÉT A HÁZIGAZDÁNAK ÉS AZ EGÉSZ CSALÁDJÁNAK! IMHOL JÁRTAM,
ELVESZTETTEM KENYERES PAJTÁSOMAT. MIELÕTT MEGTALÁLNÁM, FELHAJTOM KULACSOMAT, ÉS
MEGKÓSTOLOM JÓ VÖRÖSBOROMAT!
Felhajtja, iszik belõle. Angyalok csengetnek:
Angyalok: GLÓRIA!
Belép a 2. pásztor:
2. pásztor: HÚSOS-KOLBÁSZOS JÓESTÉT A HÁZIGAZDÁNAK ÉS AZ EGÉSZ CSALÁDJÁNAK! DE NEKED
NEM ÁM, KENYERES PAJTÁSOM! LÁTOM, HOGY HAJTOGATOD KULACSODAT, DE NEM VÁRTÁL MEG,
MINT JÓBARÁTODAT! EBBÕL LÁTOM A TE ÁLNOKSÁGODAT!

NE HIGGY TE ENGEM ROSSZ PAJTÁSODNAK, HANEM INKÁBB JÓBARÁTODNAK! GYERE MELLÉM,
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FOGD MEG KULACSOMAT, ÉS KÓSTOLD MEG JÓ KIS OTELLÓ BOROMAT!
2. pásztor iszik, az angyalok csengetnek:
Angyalok: GLÓRIA!
3. pásztor belép (Ha van még egy 4. pásztor, akkor õ is, és az alábbi szöveget felosztva mondják):
3. pásztor: (4. pásztor:) GOMBÓCOS JÓESTÉT A HÁZIGAZDÁNAK ÉS AZ EGÉSZ FAMÍLIÁJÁNAK! (3.
pásztor:) IMHOL JÁRTAM, ELVESZTETTEM BUJTÁR CIMBORÁIMAT. MIELÕTT MEGTALÁLNÁM ÕKET,
KINYITOM TARISZNYÁMAT, ÉS MEGKÓSTOLOM JÓ KIS SAJTOCSKÁMAT.
1. és 2. pásztor: ADSZ-E NEKÜNK, HÉKÁS?
3. pásztor: NO MÁRIS MEGVAGYTOK! ADOK, DE TI ADTOK-E, MERT A TORKOM PORZIK!
1 és 2. pásztor: IGYÁL, PAJTÁS!
Angyalok csengetnek újra:
Angyalok: GLÓRIA!
1.pásztor (kiszól): GYERE BE, TE PORCELÁNKÉPÛ VÉN KOREDÓ!
2. pásztor: GYERE BE, TE VÉN DADÓ!
3. (vagy ha van, 4.pásztor): MERT ODA KINN MEGFAGYÓ�!
Öregpásztor belép:
Öreg: PÖRKÖNCÖS JÓESTÉT A HÁZIGAZDÁNAK! DE NEKTEK NEM ÁM, SZERELMES FIAIM! TI CSAK
ESZTEK-ISZTOK, AZ ÉN JUHAIMRA ÉS NYÁJAIMRA NEM VIGYÁZTOK! MAJD ADOK ÉN NEKTEK BOT-
BUL KULACSOT, HÁTATOKBÓL PEDIG KILENC SALLANGSZÍJAT HASÍTOK!
Az öreg fenyegetve koppantja botját, a fiatal pásztorok élvezettel hallgatják a zsörtölõdõ öreget.
1. pásztor : NE HÁBOROGJ, ÖREG, HANEM INKÁBB IGYÁL TE IS EGYET!
Az öreg elveszi a kulcsot, és miközben kortyolgat, 
2. pásztor: IGYÁL, ÖREG, IGYÁL, HOGY A SZENT GELLÉRT-HEGYEN 77-SZER MEGFORDULÓ
FORGÓSZÉL VESSE KI A HASADBÓL!
Az öreg visszaadja a kulacsot.
Öreg: FIAIM, AZ IDÕ ÉJFÉLRE JÁR! INAM RESZKET, SZEMEM ÁLOMRA KEREKSZIK, FEKÜDJÜNK LE
TEHÁT! VESSÜNK ÁGYAT CSÖNGÕS BOTOKBÓL ÉS ROSSZ SZÛRDARABOKBÓL!
A pásztorok fejüket egymáshoz téve lefekszenek, maguk mellé téve botjukat. Kucsmáikat szemükre húzzák, s mindjárt
horkolni is kezdenek.
Angyalok (éneklik a Pásztorok, keljünk fel dallamára): PÁSZTOROK, HOL VAGYTOK/ TALÁN MIND ALUSZ-
TOK?/ GYORSAN FELSERKENJETEK,/ JÉZUS ELÉ MENJETEK!/ SIESSÜNK, NE KÉSSÜNK,/ HOGY MÉG
EZEN ÉJJEL ODA ÉRHESSÜNK. / MIURUNKNAK TISZTELETET TEHESSÜNK!
Az angyalok újra csengetnek.
Angyalok: GLÓRIA!
Az 1. pásztor felneszel, de még félálomban van:
1 pásztor: HALLOD, PAJTÁS, ANGYAL SZÓL???
3.pásztor: NEM AZ ANGYAL SZAVA, HANEM A SÁRGALÁBÚ GÓLYA!
Alszanak tovább. Az angyalok újra csengetnek.
Angyalok: PÁSZTOROK, KELJÜNK FEL!/ HAMAR INDULJUNK EL! / BETLEHEM VÁROSÁBA, RONGYOS
ISTÁLLÓCSKÁBA / SIESSÜNK, NE KÉSSÜNK, / HOGY MÉG EZEN ÉJJEL ODA ÉRHESSÜNK, / MIURUNK-
NAK TISZTELETET TEHESSÜNK!
Angyalok csengetnek.
Angyalok: GLÓRIA!
2. pásztor: HALLOD, PAJTÁS, ANGYAL SZÓL???
1. pásztor (ha van, akkor pedig a 4. pásztor): NEM AZ ANGYAL SZAVA, HANEM A BOLTOS NÉNI
KÖTÕMADZAGA FÖNNAKADT A KUKORICAGÓRÉRA!
Angyalok: PÁSZTORTÁRSAK, KELJETEK FEL! BETLEHEMBE MENJETEK EL! HOL EGY SZÛZ AZ
ÉJSZAKÁN, GYERMEKET SZÜLT A SZÉNÁN!
GLÓRIA!
1. pásztor megint fölneszel:
1 pásztor: HALLOD, ÖREG, ANGYAL SZÓL???
Öreg: NEM AZ ANGYAL SZAVA, HANEM A KÁLYHA VÁLLÁN SUTYOROG A HURKA A SZEGÉNY
PÁSZTOROK SZÁMÁRA!
Erre mind fölneszelnek, és szimatolnak szerte szét.
1. pásztor a 2. pásztornak:
1. pásztor: NA PAJTÁS, MIT ÁLMODTÁL?
2. pásztor: ÉN AZT ÁLMODTAM, HOGY OLYAN HOSSZÚ KOLBÁSZT ADOTT A GAZDA, HOGY AZ EGYIK
VÉGE A MARKOMBAN VOLT, A MÁSIK VÉGÉT MEG A KUTYÁK SZOPOGATTÁK.
1. pásztor. ÉN MEG AZT ÁLMODTAM, HOGY EGÉSZ HORDÓ BORT GURÍTOTT IDE A GAZDA, ÉN MEG
CSAK NEKIHASALTAM, AZTÁN CSAK ITTAM, ITTAM, CSAK ITTAM.
3. pásztor: ÉN MEG AZT ÁLMODTAM, HOGY AKKORA TEPSI ZSERBÓT HOZOTT BE GAZDASSZONY,
HOGY ELFÉRT ALATTA A BALATON!
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ISKOLAI HÍREK

November elején a 8. osztályosok középiskolai nyílt napo-
kon vettek részt, hisz lassan el kell dönteniük, hol folytat-
ják tanulmányaikat.
Ekkor zajlott B.földváron a Bolyai matematika csapatver-
seny. 

Nyolcadikos matekosaink nagyszerûen szerepeltek: a me-
gyei verseny 2. helyezettjei lettek. A GÁL PÉTER, HOR-
VÁTH BALÁZS, RETKI BOTOND, KABÁLY TAMÁS al-
kotta csapat nem elõször bizonyította kivételes képességét.
Az 5. osztályosok a 6. helyen végeztek.

7-én B.földváron rendezték a Bolyai területi anyanyelvi
versenyt. Ezen a megmérettetésen is 4 fõs csapatok vehet-

tek részt, és a mieink kiemelkedõen szerepeltek. A Tolna,
Baranya, Somogy megyei értékelés ugyanúgy Pécsett zaj-
lott, mint tavaly, s ugyanolyan kiemelkedõ eredményt ér-
tünk el, mint az elõzõ évben.   A 7. osztályos lányok reme-
keltek, a CSEHI GRÉTA, CSONKA REGINA, WALTER
DOMINIKA, HORVÁTH MIRJAM alkotta csapat nem ta-
lált legyõzõre, csakúgy, mint a 8. osztályosok csapata:

(4. pásztor, ha szerepel): NEKEM MEG MÉZBÕL VOLT EGY FÖLDIG ÉRÕ JÉGCSAP!
2. pásztor: HÁT TE, ÖREG, MIT ÁLMODTÁL?
Öreg: FIAIM, ÉN AZT ÁLMODTAM, HOGY MEGSZÜLETETT A KIS JÉZUS! KELJÜNK FÖL ÉS IMÁDJUK!
Felkelnek, az 1. pásztor odamegy a betlehemhez, letérdel elõtte:
1. pásztor: ÜDVÖZLÉGY KIS JÉZUS, SZÜLETETT MESSIÁS, HOZTAM FÖLSÉGEDNEK IRÓCSKÁT,
VAJACSKÁT!
Keresztet vet, leteszi az ajándékot, és fölkel. A 2. pásztor következik ugyanúgy.
2. pásztor: ÜDVÖZLÉGY KIS JÉZUS, SZÜLETETT MESSIÁS, HOZTAM FÖLSÉGEDNEK EGY KIS
GALAMBOCSKÁT.
Fölkel, átadja helyét a következõnek.
3. pásztor (és a 4. pásztor együtt): ÜDVÖZLÉGY KIS JÉZUS, SZÜLETETT MESSIÁS, HOZTAM (vagy HOZ-
TUNK) FÖLSÉGEDNEK EGY KIS SAJTOCSKÁT!
Leteszi(k), keresztvetés, majd az öreg pásztor:
Öreg: ÜDVÖZLÉGY, KIS JÉZUS, SZÜLETETT MESSIÁS, HOZTAM FÖLSÉGEDNEK EGY KIS
BÁRÁNYOCSKÁT.
Leteszi, keresztet vet, visszamegy a többiekhez, majd körbe járva, botjukkal koppantva táncolni kezdenek, miközben
éneklik:
Pásztorok: 
BÁRÁNYKÁMON CSENGÕ SZÓL: CSINGI-LINGI-LÁNGA,
FURULYÁCSKÁM IS DALOL: TULLU-LULLU-LÁLLA, / CSINGI-LINGI-LINGI-LÁNGA, CSINGI-LINGI-
LINGI-LÁNGA, TULLU-LULLU-LÁLLA.

BUJTÁR VOLT A NAGYAPÁM, BUJTÁR VAGYOK ÉN IS, / CSAK A BOTJÁT HAGYTA RÁM, GAZDAG
VAGYOK MÉGIS, / BÁRÁNYKÁM, HA MELLÉM FEKSZIK, SZUNDIKÁLUNK SOKSZOR ESTIG, TULLU-
LULLU-LÁLLA!

A pásztorok tánca után az egyik angyal elfújja a gyertyát, felveszi a betlehemet, majd elöl az angyalok, mögöttük a
pásztorok el kezdenek kivonulni a helyiségbõl. Együtt éneklik eközben:
Mind: MENNYBÕL AZ ANGYAL....
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GRUBER DÓRA, VARGA KATA, HORVÁTH BALÁZS,
GÁL PÉTER. 
Ez a két csapatunk bejutott a decemberi országos döntõre.

Fiúk, lányok, ügyesek voltatok! Gratulálunk mindenkinek!

Ezen az estén minden résztvevõ remekül szórakozott a di-
ákönkormányzat partiján.

12-én a 6.,  26-án az 5. osztályosokat vizsgálta meg a fog-
orvos bácsi és a védõ  néni. Az alsósok Siófokon a Csalóka
Péter c. zenés mesejátékot tekintették meg.

17-én a hetedikesek fizika órája a Perczel Mór Gimnázi-
umban zajlott.  

19-én Tabon szervezték úszásban a körzeti diákolimpiai
döntõt. Tanítványaink itt is kitettek magukért. Kabály Ta-
más /8.o./2-2, Erdei Csenge, Putyera Petra /4.o./ 1-1 arany-

érmet, Kivágó Flóra és Puruczky Levente/4.o./ a 3. helyet
szerezte meg. A 4x50m-es váltóban a negyedikes lányok
Balogh Hannával kiegészülve szintén aranyérmesek lettek.
Szintén e napon iskolai népdaléneklõ versenyt rendeztünk
a közösségi házban. Sokan tapsoltak szép hangú diákjaink-
nak, ahol az 1-2. osztályosoknál Újvári Patrícia, Ambrus
Emese, Péter Kincsõ, a 3-4. osztályosoknál Orosz Benedek,
Nagy Iván, Pintér Jázmin, az 5-6. osztályban Gál László,
Varga- Járó Klára, Kopeczky Panna, a legnagyobbaknál
Szabó Balázs, Palkovics Vanessza, Valla Szonja sorrend ala-
kult ki. 

20-án a Városi Könyvtárban a 7-8. osztályok német nyel-
vet tanuló diákjai elõadásokkal, nagyszerû prezentációk-
kal, plakátkiállítással, falgrafitikkel emlékeztek meg a ber-
lini fal lebontásának 25. évfordulójáról.

H.J
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ÓVODAI HÍREK

A ZAMÁRDI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÚJ SZÁRNYÁNAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
ÉS FENNÁLLÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJA

ALKALMÁBÓL SZERVEZETT ÜNNEPSÉGRE SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

PROGRAM:
2014. dec. 15. hétfõ 10.00: - Új szárny ünnepélyes átadása

- köszöntõt mond Csákovics Gyula polgármester úr
- 60 év rövid áttekintése: Barta Ilona óvodavezetõ
- gyermekek mûsora

Ezen a napon tisztelettel és szeretettel várjuk volt dolgozóinkat, képviselõinket, társintézményeinket, támogatóinkat,
a civil szervezeteket, önkormányzat dolgozóit.

2014. dec. 16. kedd du 15.00: - zamárdi iskola, balatonendrédi iskola dolgozóinak meghívása
- gyermekek mûsora
- kötetlen beszélgetés

2014. dec. 17-18. szerda-csütörtök de. 10.00 órától du. 16.00 óráig szeretettel várunk minden érdeklõdõt: városlakót,
barátot, ismerõst, volt és leendõ óvodást intézményünk múltjának, jelenének bemutatására.

2014. dec. 19. péntek 8.00 � 9.00: karácsonyi ünnepség az óvodás gyermekeknek és szüleiknek.
11.00: a jelenleg óvodába járó gyermekek birtokba vehetik a tornatermet.

Az õszi idõjárás sok témát felvetett a
gyermekek és óvó nénik körében.
Megfigyelhettük, milyen változato-
san alakul: hol ködös, hol esõs, hol
napsütéses. Beszélgettünk a betegsé-
gekrõl (nátha, köhögés), az orvosok
vizsgálatáról, a kórházi kezelésekrõl,
a gyógyszerekrõl. Közben azt sem fe-
lejtettük el megvitatni, ki a fiú, ki a
lány?; milyen testrészeink, érzékszer-
veink vannak, melyikbõl hány van
egy-egy kisgyermek testén, mire
használjuk õket, milyen nehéz lenne
nélkülük.
Novemberben megemlékeztünk a
Márton-napról, ami idõjárása a télrõl
tesz jóslatot számunkra. Ilyenkor el-

várt mindenkitõl, hogy libát egyen s a
csontját is vizsgálja meg alaposan,
amibõl a hó mennyiségére következ-
tethet. Az óvodában a libaevés és
idõjárás, csontvizsgáláson kívül kuko-
ricát is morzsoltunk, libás mesét hall-
gattunk, énekes játékot játszottunk.
Egyik délelõtt pedig igazi ludakhoz
mentünk látogatóba. Olaszné Zsuzsa
néni baromfiudvarában meghallgat-
tuk, hogyan gágognak, s a szelídebbe-
ket meg is simogattuk.
Faliújságunkat színes ruhadarabok-
kal, libákkal díszítettük, melyeket ra-
gasztással, festéssel készítettünk.
Lassan birtokba vehetjük az óvoda új
szárnyát. Még utoljára jól megfigyel-
jük az ablakból a gépeket munka
közben. S örömmel és várakozással
telve készülünk az átadásra. 

Kovácsné Kóbor Ágnes:
Egy óvodai nap

Vár minket az óvoda,
sok-sok gyermek jár oda.
Ott vannak a barátok,
óvónénik barátok.

Zene, ének, bábozás,
csupa móka kacagás.
Ebéd után mesét hallgatsz;
közben csendben el is alhatsz.

Ezután jön az uzsonna,
minden jó a pocidba.
Udvaron még lesz kis játék,
s mennek érted anyukádék.
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI EGÉSZSÉGNAP 2014

Novemberi összejövetelünkre megtelt a Közösségi Ház.
Egyesületi tagjainkon és érdeklõdõ zamárdiakon kívül a
testvérklubokból � Kaposvár, Komló, Balatonszárszó,
Veszprém � is fogadtunk vendégeket. Íme, a 13 órától
17.30 � ig tartó program képekben:

Munkában az egészségügyisek: Halmosné Vali, Kucsáp-
szkyné Ildikó, Tomóné Timi, Horváth Béla mentõs tiszt  

Fazakas Emese energiagyógyász a gyógyulást segítõ magyar
találmányról beszél

� Egy kicsi mozgás mindenkinek kell� �Gulyásné Ani tor-
náztatta meg a társaságot.

Egészséges  falatok és gyógyteák � Lovretics Gerti ajánlá-
sával � az utolsó morzsáig és cseppig elfogytak.

Papp Lajos szívsebész professzor �Test � lélek � szellem�
címmel  tartott elõadása méltó megkoronázása volt az
Egészségnapnak.

Egész oldal sem lenne elég, hogy rendezvényünk segítõit
név szerint is felsoroljuk.
Köszönet a rendezvényt támogató önkormányzatnak, a
tombolát felajánlóknak, a hadtáposok népes csoportjának
/sütöttek, teát fõztek, salátákat, szendvicseket, egészséges
falatokat készítettek és kínáltak/. Köszönet a kultúrmûsort
adó vendégszereplõknek: Karsai Gyöngyinek, Lengyel Pé-
ternek, Széles Áginak, Kasza Krisztinek. Köszönet minden
segítõnek. Papp Lajos professzor úr elõadását záró áldás
szóljon nekik, valamint az egészségnap minden résztvevõjé-
nek és mindazoknak, akik bármilyen okból nem voltak ott
egyesületünk 8. Egészségnapján.

MEGHÍVÓ

Adventi gyertyagyújtással egybekötött
szeretetvendégségünk

december 8-án, hétfõn
17 órakor lesz a Közösségi Házban.
A karácsonyvárás jegyében, a szokásos
fehérasztal melletti ünnepi együttlétre

várjuk tagjainkat sok szeretettel: 

Egészségõr Egyesület
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NABE  HÍREK

Áldjon meg téged az Úr.

Szabadítson meg félelmeidtõl,

és adja meg Neked az Õ békességét és örömét.

Õrizze meg hivatásodat,

És szentelje meg szolgálatodat.

Legyen vezetõd az úton,

hogy megtedd az Õ akaratát.

Álljon mindig melletted megbocsátó kegyelmével,

és borítson be szeretetével.

Legyen a magányosságban társad,

a szomorúságban vigaszod,

a szenvedésben erõsséged.

Növelje szíved bizalmát és bátorságát,

hogy teljesen megnyíljon lelked

az Õ örök jósága elõtt,

és így életed szüntelenül az Út dicsérete legyen.
Ezzel a régi magyar áldással kívánunk

áldott szép karácsonyt és békés, boldog új évet
minden kedves Olvasónknak.

Nem kell mérgekkel - van más megoldás

Cseppmentesen száradó üvegedé-
nyek? Patyolat tiszta, kellemes viseletû
ruhák? Kristálytiszta fürdõszoba? Min-
den háziasszony álma! És mindez telje-
sen környezetbarát módon is megvaló-
sítható mosószóda, szódabikarbóna, bó-
rax, citromsav és ecet segítségével. Te-
gyen egy próbát, megéri!

Igényünk van arra, hogy tiszta, rende-
zett környezetben éljünk, legyen illatos,
tiszta ruhánk�ez mindig is jellemezte
családjaink nagy részét. Nem ajánlatos
azonban erõs vegyszereket (súrolósze-
reket, fertõtlenítõt) használni ott, ahol
ételeinket elkészítjük. Igaz csillogó lesz
a mosogató, a tûzhely, de ezek a szerek
ártanak nekünk, a szemünknek, bõrünk-
nek, kikezdik a lefolyókat, erõsen szeny-
nyezik a környezetünket. A Környezeti
Tanácsadó Irodában sokakkal találko-
zunk, akik velünk együtt megunták már
a klórszagot (és helyette inkább az ecet-
szagot választják). Több visszatérõ ügy-
felünk kérésére gyûjtöttünk össze ízelí-
tõül néhány tippet a környezetbarát ta-
karításhoz. 
Általános tisztításhoz használhatunk

mosószódát, ez lúgos kémhatású, vízlá-
gyító, zsíroldó por. 1 liter meleg vízben
egy evõkanál oldott mosószóda a legzsí-
rosabb tûzhelyet, a legkoszosabb ablak-
keretet, csempét, linóleumot, PVC pad-
lót is tisztává teszi. Ha edényekhez hasz-
náljuk, az arány változik - 5 liter forró
vízhez egy evõkanál mosószóda! Eltá-
volítja az edényekrõl a zsiradékot, égett
foltokat. Üvegedényeket, poharakat
mosószódás mosogatás után ecetes víz-
zel kell öblíteni, különben foltosan szá-
radnak. Természetesen a mosásnál is ha-
tékony, a mosópor felét helyettesítheted
vele, nem veszi ki a textíliák színét, min-
den puhább, tisztább lesz. Konyharuhá-
kat, vagy erõsen szennyezett, foltos, ola-
jos ruhákat mosás elõtt áztass mosószó-
dás vízben legalább egy éjszakán át, utá-
na már alacsony hõfokon is elég kimos-
ni. 
A szódabikarbóna a sütiken túl is sok-
oldalú segítségünk a háztartásban. A
mosószódához hasonlóan lúgos kémha-
tású, de enyhébb, általános tisztításra ez
is alkalmas, környezetre ártalmatlan
anyag. Szódabikarbónából kis vízzel
pasztát készíthetünk, ezzel súrolhatunk
mindent (mosogatót, kádat, csempét,
WC-t), ragyogóan tiszta lesz, csempére

rakódott zsíros szennyezõdések eltávolí-
tására is kiváló! Forró szódabikarbónás
vízzel a hûtõszekrény is tisztítható. Ha
az egyik polcon nyitott szódabikarbónás
zacskót tartunk, szagtalaníthatjuk a hû-
tõszekrényt, mert magába szívja az
ételszagot. A dugulások megszûntetésé-
nek receptje: Szórjunk a lefolyóba szó-
dabikarbónát majd öntsünk rá 3 dl 15%-
os ecetet! Még több szódabikarbónás
ötlet a Csalán honlapján.
A citromsav vizes oldata gyenge, termé-
szetes sav. Használható vízkõte-
lenítéshez, pl. csaptelepek esetében - fél
liter vízhez 1 evõkanál citromsav java-
solt! WC lefolyójának vízkõmentesíté-
sére tökéletes a citromsav. Kb. 40 dkg
citromsavat öntsünk a wc-be és hagyjuk
pihenni 10 órán át! A mosogatón látha-
tó foltok citromsavba mártott vizes
rongygyal eltávolíthatók. Vízforraló
vízkõtelenítésére az ecet és a citromsav
egyaránt hatékony. 
A háztartásban fertõtlenítésre bóraxot
használhatunk, amely enyhén lúgos,
klór helyettesítõ só. Jó szagtalanító ha-
tással bír és hosszú távú hangyairtó. Sze-
metesláda tisztítására 30 g bórax, 30 g
szódabikarbóna és fél citrom héjának
keverékét öntsük fel forró vízzel! Hagy-

Régi magyar áldás

A Zamárdi Egészségõr Egyesület vezetõsége. 
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juk egy-két órát állni, majd súroljuk ki-
csit át és öblítsük ki! 

Madárcsalogató kiskertek

�Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra
kelt azóta a búbos banka is�� � mondo-
gatjuk magunkban Móra Ferenc versi-
kéjét. Vannak madaraink, akik így télvíz
idején bizony odafigyelést, gondoskodás
igényelnek, hívják fel a figyelmet a téli
hideg beálltával a Csalán Egyesület kör-
nyezeti tanácsadói. Barátságos kerti
környezetünk kialakítására számtalan
tippet alkalmazhatunk, melyeknek kö-
szönhetõen egészen biztosan jó érzéssel
tekintünk majd ki a kandallómeleg szo-
bából a madárcsiviteléstõl hangos ker-
tünkre.

Olajos magvak, állati zsiradék, alma és
fõtt zöldség a legjobb téli eledel, amit
nyugodt szívvel tálalhatunk szárnyas
kertlakóinknak, akik majd a tavasz be-
köszöntével többszörösen hálálják meg
a téli �terülj-terülj asztalkámat�. A ma-
dáretetésre számtalan és igen kreatív
megoldás létezik. A legegyszerûbb ete-
tési forma talán, ha az eledelt a földre
szórjuk, igaz ennek hátulütõje, ha egy
kiadós havazást követõen hóborította
lesz a talaj. Látványos és mutatós meg-
oldás viszont, ha dúcetetõre, ablakra
szerelhetõ vagy fára akasztható, nyitott
odúba �terítünk� meg vendégeinknek.
Amennyiben nem áll módunkban ha-
sonló, fából ácsolt etetõt készíteni, a ha-
rapnivalót kitehetjük egy egyszerû vi-
rágalátétre is, a lényeg, hogy mindez
biztonságos magasságban kapjon helyet,
ahol sem macska, sem más ragadozó
nem járhat � javasolja Piliszky Zsuzsa, a
KEOP által támogatott Nõk a Balato-
nért Egyesület környezeti tanácsadója.

Mindemellett a faágra szúrt almát is
nagy szeretettel fogadják a madarak, de
rakhatunk ki nekik hálóba kötött, vagy
formába gyúrt magvakat is. A fa etetõ-
ket kiválthatjuk házilag elkészíthetõ, öt-
letes megoldásokkal. Magvakat csoma-
golhatunk például olyan mûanyag háló-
ba is, amelybe elõzõleg a burgonyát vá-
sároltuk meg a piacon, de hasonló krea-
tív megoldás, ha lopótököt alakítunk át
etetõvé, arra lyukat vágva, majd azt a fá-
ra függesztve. � kapjuk a további ötlete-
ket Szauer Rózsától a Nõk a Balatonért
Egyesület elnökétõl.
A téli etetõ körül számtalan madárfaj
megfordul, sokszor színes kavalkád lepi
el a lakomaasztalt. Nagyon kell figyel-
nünk azonban, mivel tömjük meg ked-
venceink begyét. A fent említett finom-
ságok mellett vannak számukra igen ár-
talmas eledelek is. Elõfordulhat, hogy
puszta jó szándékból szalonnát, sózott

magvakat, kenyérbelet kínálunk nekik,
ami bizony kerülendõ, hiszen ezek puf-
fadást, bélgyulladást okozhatnak.

A madarakat más módon is kényeztet-
hetjük. Készítsünk nekik itatót és por-
fürdõt. Bár az elõbbi esetében szárnyas
barátaink nagyon találékonyak tudnak
lenni, bátran kiszolgálják magukat kerti
tavaink, nagyobbra hagyott cserépaláté-
teink hûsítõ mélyedéseiben. Porfürdõ
gyanánt pedig hagyjunk némi földfelüle-
tet szabadon, kerti kedvenceink erre is
hamar rátalálnak majd.

Világosságot kevesebbért

Érezhetõen rövidülnek a nappalok, egy-
re többet égnek a lámpák reggel és este,
ezért nem mindegy, hogy mivel is te-
remtünk világosságot. A normál körték
ideje végérvényesen lejárt, az EU szabá-
lyozás is arra szorít bennünket, hogy
energiatakarékos fényforrásokat hasz-
náljunk, hiszen a 60 wattnál nagyobb
teljesítményû hagyományos izzókat már
kivonták a forgalomból, 2012-re pedig
az összes, 7 W-nál nagyobb teljesítmé-
nyû izzólámpa kereskedelmi forgalma-
zása megszûnik. Helyettük (kis teljesít-
ményû) kompakt fénycsöveket, LED-es
berendezéseket alkalmazunk. A Csalán
Környezet- és Természetvédõ Egyesület
tanácsadói néhány adalékkal szolgálnak
a takarékos világítás kérdéséhez. 

�Energiatakarékos izzóknak általában a
kompakt fénycsöveket nevezzük, me-
lyek élettartama többszöröse a hagyo-
mányos izzóénak, és negyedannyi ener-
giát fogyasztanak. Ezek technológiája
azonos a neoncsövekével, annak min-
den hátrányával és elõnyével együtt. A
kompakt fénycsövek tényleg sokkal ke-
vesebb energiát fogyasztanak a hagyo-
mányos izzóknál, de sajnos veszélyes
anyagokat tartalmaznak, elhasználódás
után veszélyes hulla-
dékká válnak, mely
kezelése költséges és
körültekintést igény-
lõ.� � nyilatkozta Kiss
Renáta, a Csalán
Egyesület programve-
zetõje. 

Megtudtuk azt is,
hogy a kompakt fény-
csövek a legtöbb
energiát a bekapcso-
láskor, a bemelege-
désre használják, és a
sok kapcsolgatás je-
lentõsen rövidíti az
élettartamukat. Nem
érdemes hát olyan

helyre (kamra, folyosó, mellékhelyiség)
tenni, ahol jellemzõ a fel-le kapcsolga-
tás. Jó, ha a bemelegedés után folyama-
tosan mûködnek, így nappaliba, kony-
hába, közösségi terekbe ajánlhatóak. 

�Egy új technológia, a LED-es világító-
testek megoldást nyújtanak mind a ha-
gyományos izzók, mind pedig a kom-
pakt fénycsövek problémáira. A régebbi
technológiák áramfogyasztásának töre-
dékéért (kb. tíz százalékáért) sok fényt,
rugalmasságot, hosszú élettartamot ka-
punk cserébe és egészségünkre nézve
semmilyen káros hatással nincsenek. A
LED lámpák jelenlegi hátrányait, azaz a
gyengébb fényerõt, a szûkebb sugárzási
szöget, ügyes megoldásokkal teljesen el-
lensúlyozni lehet. Otthoni körülmények
között ennek legegyszerûbb módja: az
irányultságuk változtatása mellett a
LED-es lámpák számának növelése.�-
mondta el Decsi Márton, a Csalán kör-
nyezeti tanácsadója. 

És hogy mennyibe kerül mindez? Az új
technológiás fényforrások beszerzési
ára jellemzõen magasabb, mint ahogy
ezt egy 120 Forintos villanykörténél
megszoktuk. A kompakt fénycsöveket
1-2 ezer, míg a LED-es fényforrásokat
3-5 ezer Forintos átlagáron kínálják a
szaküzletek darabonként. A magasabb
ár ellentételezésére minden esetben 1
év garancia tartozik és a megszokotthoz
képest átlagosan 10 szeres, azaz 8-15
ezer óra az élettartamuk. Így az elektro-
mos áram megtakarítás és a hosszabb
élettartam messze kompenzálja a kifize-
tett árat. 

Az energiatakarékos fényforrások alkal-
mazása mellett ne feledkezzünk meg a
régi, jól bevált gyakorlatról sem: ott, és
annyit világítsunk, amennyit szükséges,
azaz takarékosan az energiával. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a
NABE Zamárdi csoportja
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Hangoló (így ünnep elõtt)   
Gondolkodj pozitívan!! Élj a pillanatban!

Legyél jó szülõ! Jó társ! Ne hozd haza a
munkahelyi stresszt! Vállalj felelõsséget az
életedért! Aggódj kevesebbet!�
Amikor olvasok és hallok efféle felszólításo-
kat idõnként valami megfeszül bennem.
Mert néha mintha az egyik kizárná a mási-
kat, vagy legalábbis nehezen megugorható

szakadékok tátongnak közöttük. Mármint a valós élet és a
szlogenek között. Nekem is, mint mindenki másnak fontos,
hogy jól éljem az életem, de ezektõl a közhelyektõl nem
igazán kap segítséget az ember ahhoz, miként is tegye, és az
igazi tartalommal bíró bölcsességeknek is idõvel �a kibic-
nek semmi sem drága� szájíze lesz. Persze egy virtuális vagy
egyéb formális felülettõl talán badarság is lenne elvárni.
Egész más a helyzet, ha személyesen, saját tapasztalatokra,
megélésekre építve egyenesen ránk szabottan lehet beszél-
getni az élet dolgairól. Arról, hogyan lehet legalább egy ki-
csit is letenni az aggódást, miként lehet jó társnak-szülõnek
lenni, hogyan hagyjuk a munkahelyi küszöbön  az ottani
nyûgöket és fordítva�
Tudom, a mai rohanós világban nagyon nehéz bevállalni,
hogy egy-két órára megálljunk, félretéve éppen azt, amirõl
együtt új élményekre, új szemszögekre, más látásmódra te-

hetnénk szert. De tapasztalatból tudom, megéri!

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, Zamárdi

2014 12. 10 � én 17.00 órakor
(Közösségi Ház kistermében) interaktív beszélgetõs cso-
portos foglalkozás sorozatot indít felnõtteknek a következõ
témakörökben:

�- Családi konfliktusok lehetséges és tényleges gyökerei
(fedõkonfliktusokról, avagy mirõl tehet a középen
kinyomott fogkrémtubus, vagy a lehajtott vécéülõ-
ke)

�- Szülõ-parák (avagy �nem vagyok elég jó szülõ� tí-
pusú tipródások)

�- Párkapcsolati dilemmák (avagy hová tûnt az, amirõl
nem is sejtettük, hogy volt)

� Asszertivitás (avagy a �nemet� mondani mûvésze-
te)

�- Erõszakmentes kommunikáció a családban és azon
kívül (avagy hogyan cseréljük le a kommunikációs
páncélfelöltõnket ránk szabott kényelmes viselet-
re)

valamint bármirõl,  ami kérdésként, problémaként felmerül
a résztvevõk oldaláról.
Mindenkit szeretettel várok!

Lovretics Gerti családgondozó

HÍVOGATÓ

�Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra� 

RELAXÁCIÓTÓL
A MEDITÁCIÓIG

Új év, új lehetõség ...

A bennünk rejlõ gyógyító erõ
felfedezése

Lehetetlen nem létezik, megtanul-
hatjuk és gyakorolhatjuk letenni a

felesleges terheket és stresszhatáso-
kat a test - lélek - szellem szintjén.

Szeretettel várunk 

2015. január 8-án du. 14:30 órakor

az elsõ összejövetelünkre

Zamárdiban a Közösségi Házban

Hirschmann Renáta és Prigli Zsuzsa
érdeklõdés és bejelentkezés:

349-126 és 345-596; 30/746-1468.
telefonszámokon 

attireno@gmail.com és
zsprigli@gmail.com e-mai címeken.

A szeretet tettei hangosabban szólnak a szavaknál�
/David Balducci/

Amint a Hírmondó legutóbbi számában írtuk, ebben az
évben is megrendezésre kerül a Karitász adventi vására

a KÖZÖSSÉGI HÁZ-ban.

December 13-án, SZOMBATON 14-17 óráig,

14-én, VASÁRNAP 9-12-ig

várjuk a kedves érdeklõdõket, vásárolni szándékozókat.
Az elõzetes gyûjtés már folyamatban van; örömmel fogadunk jó állapotban

lévõ tiszta cipõt, ruhanemût, feleslegessé vált használati és dísztárgyakat,
házi készítésû savanyúságot, lekvárt, befõttet, tartós süteményt.

Az adományokat a plébániahivatalban lehet leadni 
Friesz Enikõnél - hétköznapokon 8-12-ig.

Köszönjük a felhívásunkra érkezett TV- felajánlásokat; sikerült egy idõs néni
kérését teljesítenünk.

Elõzõ beszámolónkból kimaradt, hogy augusztus végén 6 rászoruló,
Zamárdiban élõ diáknak próbáltuk megkönnyíteni a tanévkezdést szemé-

lyenként 4000 forint értékû tanszerrel.
Köszönjük az eddigi és a jövõbeli támogatásokat!

Számlaszámunk: 50800221 - 10007606
Telefonos elérhetõség: 348 - 524
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ZAMÁRDI FILMZENE FESZTIVÁL 2014
EZ KELL NEKÜNK!

Elsõ próbálkozás, ami akár sikeres is lehet�A szervezõk ezt
akarták, de a lehetõségek, a kialakult helyzet majdnem elgáncsol-
ta.
Az elképzelés ragyogó, filmzene minden mennyiségben és formá-
tumban, moziban, sztárokkal élõben, fiatalos zenekarokkal, rock
and roll, táncol a közönség.
Ha jó az idõ - jó volt, ha a sztárok híresek - azok voltak, ha jó a
zene, a program - azok voltak, akkor már küszöbön a siker. Két
fontos dolog viszont hiányzott: a tömeg és a megígért támogatás. 
Az elsõnek az volt az oka, hogy a fõszezon elõtti nyaralók most
még kevesen voltak. Mert ez a zenei fesztivál a nyaralóknak szólt.
Nem kellett vagyonokért elõre megvenni a jegyeket, bérleteket,
minden egyéb tápszereket, sõt a fellépõ mûvészek sem nyelvtörõ
angol és egyéb idegen nyelvû elektronikus együttesek voltak, ha-
nem népszerû magyar musical és rock- zenészek, elõadómûvé-
szek. Dehát a nyaralók még kevesen voltak. Nyilván egy erõsebb
reklámkampány, egy a környéken, a városban korábban elindított
toborzó-felhajtás javított volna a látogatottságon, de ez akkor is
csak elõszezoni buli volt. Szándékosan használom a buli kifeje-
zést, mert itt minden korosztály együtt szórakozhatott nagyszü-
lõktõl az unokákig, ugyanis a programok ezt a széles korosztályi
sávot jól lefedték. 

A mellékelt képen lehet látni, hogy kik szórakoznak.

A megígért támogatás elmaradásától a rendezõk feje fõtt, a város
szerényen lehunyta a szemét, mert ez nem volt benne a megálla-
podásban. Mindezek ellenére aki akart, az jól szórakozott.
Voltak persze bosszantó dolgok is. Az egyébként méltán híres DJ
otthon hagyta a hallókészülékét, ezért az amúgy a meghirdetett
programok közötti összekötõ zenének ill. beharangozó zenének
szánt anyagokat olyan hangosan játszotta, hogy a BalatonSound
beépített ügynökei mintát vettek a hangerõbõl, mivel csaknem si-
került megközelíteni az õ attrakciójukat.  Természetesen ennek
semmi értelme sem volt, mert napközben a közönség a Balaton-
ban fürdõzött, és inkább lebukott a víz alá, hogy ne hallja a zajt,
vagy sörözött hangárnyékban, és nem ment a színpad elé a 40 fok
melegben. Egy-két gyerek lézengett csak ott arra gondolva, hogy
a BalatonSoundon van, amire õk még nem mehetnek el. Egyelõ-
re. A leendõ nézõ ellátására szakosodott vállalkozók, édesség-,
étel- és italárusok békésen tûrték a hangprovokációt, mert mit te-
hettek. Ugyanígy az egyébként normálisan megszólaló esti prog-
ram után is a jó DJ meggyõzõ hangerõvel próbált híveket gyûjte-
ni a pihenni vágyók nem kis örömére. Ez nem igazán használt a
bemutatkozásnak.

A hivatalos program viszont nagyon jó volt. Jók voltak az archív
filmek, a mozifilmek, az élõzenék a musical színészekkel, zene-
karokkal. Malek Andrea, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós
Máté és a többiek zseniálisak voltak. Fantasztikus volt a megnyi-
tó mûsorban Kárászy Szilvia filmzenéje, Kerekes Blanka és Tö-

rök Ádám jazzprodukciója és az elsöprõ sikert arató Zamárdi
Nõi Kar Broadway-i mûsora. �Ó, szép boldog nap� .Gratulálunk.

Az elsõ nap meglepetése volt a mûsoron kívül fellépõ PTE BRASS
BAND, a Pécsi Tudományegyetem fúvós bandája; 40 perc alatt fo-
lyamatosan zenélve körbejárták a várost, megalapozva a jó han-
gulatot az elkövetkezõ három napra. Aki nem tudná, a zenekar
vezetõje zamárdi lakos. 

Minden kis hibát vagy bukkanót leszámítva azért azt megállapít-
hatjuk, hogy a �Buli-turizmus� helyett mégis csak ez kell nekünk,
amikor minden korosztály felhõtlenül, boldogan szórakozhat is-
mert melódiákat hallgatva, arra táncolva és esetleg nosztalgiáz-
va.

DE MI LESZ 2015-BEN?
Elõzetesen csak jó híreink vannak!

* Elõször is a legfontosabb: a tervezett idõpont augusztus    
elsõ hete. Errõl decemberben dönt a testület. 
Ekkor aztán fel kell kötni a �gatyát�, mert ez a fõszezon. Ha 
az itt nyaraló tömeget jó zenével meg lehet táncoltatni, 
ahogyan az idén is, az már fél siker.

* Több film lesz, és a tervek szerint a Közösségi Házban és 
talán a Wellamarinban is lesz vetítés.

* Remélhetõleg fellép egy szimfonikus zenekar is, amelyet a 
legendás Ennio Morricone vezényelne.

* Híres élõ-zenekarok, énekesek

A filmzene repertoárja szinte végtelen, lesz mit nézni, hallgatni.

MIT VÁRUNK MAGUNKTÓL, ZAMÁRDITÓL?

Aktív segítséget és szimpátiát, együttmûködést és támogatást,
nem utolsósorban részvételt. Miért ne, ha ez a nézõknek és a
helyi lakosoknak  most sem kerül semmibe. 

MINDENKI ÉREZZE JÓL MAGÁT!
LEGYEN EZ A MI FESZTIVÁLUNK!

* Zamárdi Baráti Kör *

Értesítjük a kedves Olvasókat, hogy december elsõ hetében
már kapható ill. megrendelhetõ a 2014. évi

ORGONAESTÉK ZAMÁRDIBAN c.  új CD.
Részletek a zamardibaratikor.hu hon-

lapon; megrendelni a
bk.zamardi@gmail.com vagy

közvetlenül a
kosabt01@t-online.hu

email címen lehet.

ZAMÁRDI BARÁTI KÖR HÍREI
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Képviselõi jegyzet

Kedves Polgárok! Legutóbbi lapzárta idején nem voltam
Zamárdiban, így most szeretném megköszönni a rám sza-
vazottaknak a bizalmat! Akik idén nem gondolták, hogy
képviselõ legyek, nekik pedig szeretném majd bizonyítani,
hogy õérettük is cselekszem, és így remélhetõleg nem oko-
zok majd nekik csalódást. A kampányidõszakban nem tar-
tottam szerencsésnek, hogy úgymond �saját érdemeket�
soroljak fel, mert amúgy is az elmúlt ciklus jó döntéseinek
90 %-ában legalább benne volt minden képviselõ, azok is,
akik most nem folytathatták. A hibákért is egyformán vál-
lalnunk kell a kritikát, mert gyakorlatilag a szavazások
99,8%-ában nem történik név szerinti voksolás. Most azon-
ban, hogy új ciklus kezdõdött, már tét nélküli, hogy néhány
élményemet megosszam önökkel. A jó élmények közé so-
rolom, hogy aktív alakítója lehettem a sound-os területbér-
leti díj felsrófolásának. Egyelõre még nem köszönt vissza
túlságosan a haszna, de a parton nyaraló, kb. 1000 lélek vé-
leményét tükrözõ kérdõívem � ha akarjuk -, évekre szóló-
an fontos támpont a partfejlesztést illetõen. Remélhetõleg
az adatainak tartalma beépül az évek óta készülõ koncep-
cióba. Fontosnak tartottam, hogy a megújuló rendeleteink
minél inkább tükrözzék az életet, ezért is igyekeztem rész-
letekbe menõen beléjük mélyedni tárgyalásuk során. Sike-
rült a �zöld szemléletet� is erõsíteni, a zöld munkacsoport
létre hozásával e téren elõrelépett az önkormányzat, még
ha nagy áttörés nem is történt. Elõrelépést jelent az is,
hogy a városi eseménynaptár egyre összehangoltabb a szer-
vezõket illetõen, 2014-ben alig-alig történt párhuzamos,
egyidejû, résztvevõket kölcsönösen �elszívó� program.
Örülök, hogy bábáskodhattam a 2. vh-s polgári áldozatok
emlékmûvének továbbá az új 56-os emléktáblának létre
jöttében, és a Millner-Eifert népi textíliagyûjtemény befo-
gadásában. Hirtelenjében ennyi elég is. Ami kicsit fájó: saj-
nos, nem történt szemléletbeli áttörés arra vonatkozóan,
hogy az egyéni képviselõi indítványok, ha elfogadták, és
testületi határozattá váltak, a végrehajtásukra vonatkozá-
sában már ne igényeljék automatikusan az indítványozó
menedzselését. Magyarán, még erõs az a szemlélet nálunk,
hogy az egyéni indítvány a beterjesztõ ügye, gondozza õ.
Pedig, ahogy az országgyûlési képviseletnél evidens, misze-
rint a törvényhozás és a végrehajtás elkülönül, úgy az ön-
kormányzatnál is hasonlóképpen kellene lennie. Amíg ez
nem lesz természetes, addig alig-alig lesz egyéni képviselõi
indítvány, legalábbis az elmúlt ciklus ezt példázta. Bár té-
vednék! De félre a helyi politikát, hadd kívánjak kedves
mindnyájuknak áldott karácsonyt és egészségben élendõ,
boldog új évet!

Gál Péter képviselõ

Megalakul az Irodalmi Rádió

Somogy megyei Alkotóköre

Az Irodalmi Rádió (IR) új megyei szervezeteket hoz

létre, az alkotó embereknek megadva azt a lehetõséget,

hogy csatlakozzanak az alkotókörhöz és tehetségüket

megismerje az ország. 

A Somogy megyei Alkotókör helyi vezetõjének mint a

2013-ban az Irodalmi Rádió legjobb szerzõje címet elnyert

személyt kért fel Zsoldos Árpád, az IR vezetõje. 

Több somogyi települést is megkerestünk már ezzel a

lehetõséggel. Reményeink szerint Zamárdi lesz a központ-

ja a Somogy megyei Alkotókörnek.

Elsõ ízben 2014. december 15-ig lehet jelentkezni és

befizetni a tagsági díjat (Akár havi bontásban is. Ezt, és az

egyéb fontos tudnivalókat a jelentkezõkkel megbeszéljük

részletesen.). A tagság 2015. január 1-jétõl érvényes.

Amint a mellékletben olvasható, a helyi szerzõkkel

felvételeket is készítenek, e-kiadványokat, felolvasó-

esteket tartunk majd, rendezvényeken veszünk részt, így

mások is megismerhetik munkásságunkat. 

Szeretettel várunk és fogadunk mindenkit!

Szakáli Anna



2014. december 15.oldal Zamárdi Hírmondó

CSENDÕREMLÉKMÛ

Réti Flórián csendõr tiszthelyettes tragikus történetével
Schwarc Béla írása nyomán már megismerkedhettek a
kedves olvasók. Az 1929-ben elkövetett gyilkosság hely-
színén - Zamárdi felsõn a 7-es fõút mellett - 1931-ben
bajtársi adakozásból egy impozáns emlékmûvet emel-
tek. A három méter magas obeliszket a második világhá-
ború után ledöntötték. Az emlékmû darabjai még hosz-
szú évekig feküdtek az útszéli árokban. Édesapám em-
lékezetében a mai napig elevenen él a rajta lévõ név, va-
lamint a faragott csendõrkalap, a puska és a kard motí-
vuma. Gyakran emlegette, hogy az oszlopnak még ott
kell lennie valahol a felszín közelében. Ez persze akkori-
ban meglehetõsen esetlegesnek tûnt, hiszen a 7-es fõút
felújítása során komoly földmunkákat végeztek az érin-
tett területen. 

Végül 2014 elején kísérletet tettünk a darabok felkutatá-
sára. Édesapám helymeghatározása nyomán Gál Péter-
rel és Schwarc Bélával - kihegyezett betonvasak segítsé-
gével - rövid idõ alatt megtaláltuk az obeliszk alsó ele-
mét, majd az emlékmû téglákból kirakott alapját is. Re-
ménykedtünk, hogy maga a fõ elem is elõkerül a felirat-

okkal, de a többszöri próbálkozás sem vezetett ered-
ményre. Elhatároztuk, hogy a hiányzó elemeket egy kõ-
faragó mesterrel rekonstruáltatjuk. Ehhez egy korabeli
fotó lett volna az irányadó, amelyet a Csendõrségi La-
pok címû folyóiratban találtunk.
Ezen a - meglehetõsen távoli - felvételen azonban csak

a forma és az arányok látszanak, a felirat és a faragott
motívumok nem.
Ekkor sietett segítségünkre a Gondviselés és a vasútépí-
téssel járó földmunkák. A munkagépek tevékenységi te-
rületén édesapám vette észre azt a kiálló kõsarkot,
amelyrõl bebizonyosodott, hogy az obeliszk felsõ részé-
hez tartozik. Gyorsan összeverbuvált csapatunknak
(Schwarc Béla, Szabó Gábor, Tarr János, Tarr Péter) vé-
gül sikerült gyõzedelmeskednie a hatalmas súlyú kõ-
tömb felett. A sérülések ellenére minden részlet kivehe-
tõ és olvasható a véseteken. Sajnos az emlékoszlop kö-
zépsõ eleme még nem került elõ, de bízunk benne,
hogy rövidesen erre is sor kerül. Terveink szerint 2015.
május tizedikére - az elsõ avatási ünnepség 84. évfordu-
lójára - újra a helyére kerül az emlékmû.

Tarr Péter

Mi lehetne csalogatóbb téma a harmadik
alkalommal meghirdetett gyermek rajz-

versenynek, mint a BALATON. Hiszen mindenki
szereti, kedveli, élvezi a "helyi" természeti szépség min-
den évszakban megmutatkozó szépségét, báját, varázs-
latosságát. A tükörsima, a hullámzó, a játékra, sportra
csábító tavunk megannyi ötletet ad a gyerekeknek, hogy
alkotásaikban megmutassák, számukra mit jelent a
Balaton. 
A Zamárdi I.számú háziovosi rendelõ idén is külön
értékeli majd az óvodások és az iskolások pályázatait.
Mint az már megszokott, most is külön díjazzák a
"dobogósokat", de a hagyománynak megfelelõen vala-
mennyi versenyben résztvevõ gyermek jutalmat,
ajándékot kap. A rajzokat most is kiállítják a rendelõ
betegvárójában.
A rajzok leadási határideje: 2015. január 31. 

AJZVERSENY - BALATON, DE CSODÁS



December

hónapban

Zamárdi

csütörtök 17 óra

szombat  17 óra

vasárnap 8:30

Kápolna

vasárnap 11:30

Balatonendréd

péntek 17 óra

vasárnap 10 óra

2014. december 16.oldal Zamárdi Hírmondó

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
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Szabás-varrás,
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Takarítás

Kiss-Ék

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928
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- Bontást
- Külsõ-belsõ

átlakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást

- Hõszigetelést,színezést
- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
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- Festést,mázolást

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

Villanyszerelés,
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veszélyes fák kivágása,gallyazása,
darázsfészek eltávolítása


