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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Zamárdi Polgárok!
Kedves Barátaim!

A mögöttünk hagyott 2014-es év sok tekintetben szélsõsé-
gesnek mondható. Elég, ha csak azt a tényt nézzük, hogy az
év legmelegebb napja egy júniusi nap volt, s ezek után az
sem meglepõ, hogy a Balaton legmagasabb vízhõfokát is e
napon mérték. Sok éves rekordokat döntött meg a lehullott
csapadék mennyisége. Ennek következtében a Balaton ma-
gas vízállása rengeteg problémát okozott a tavaszi és õszi
viharos szelek alkalmával. Többször kellett helyi védeke-
zést elrendelni. A kárelhárítások néha hét végi idõpontra
estek, de volt, hogy ünnepnap is kint kellett lenni a �gáton�.
Itt szeretném még egyszer megköszönni mindazok áldoza-
tos munkáját, akik kivették részüket a védekezési felada-
tokból.
Mára már mindenki belátja, hogy a jelenlegi partvédelem
és csapadékvíz-elvezetõ rendszer nem ilyen magas vízállás-
ra van kalibrálva. A probléma megoldása napirenden van a
Balatoni Szövetség és a BFT elõtt is. A csapadékos idõjárás
a nyárra is rányomta a bélyegét. Az esõ a szezon több ren-
dezvényét is �eláztatta�. Ennek ellenére Zamárdi egy újabb
sikeres évet zárt. Hiába volt esõs a nyár, ismét növekedett
a vendégéjszakáink száma. Városunk az elõzõ évhez hason-
lóan 2014-ben is az egyik legkeresettebb település volt. Or-
szágos viszonylatban is csak négy � Zamárdinál sokkal na-
gyobb - település tudott megelõzni bennünket. Mindez
ékes bizonyítéka annak, hogy Zamárdi kiemelkedõ helyet
foglal el a hazai turizmus térképén. De nem csak idehaza
cseng jól városunk neve, hanem külföldön is. A Balaton
Sound fesztiválra 2014-ben kétszer több külföldi vendég ér-
kezett, mint egy évvel korábban. S ha már Balaton Sound,
akkor meg kell említenünk, hogy az októberben megválasz-
tott, új képviselõ-testület döntött arról, hogy 2020-ig meg-
hosszabbítja a fesztivál szervezõivel az együttmûködést. Az
együttmûködést, a közös gondolkodást külön kihangsúlyoz-
nám. 
Hiszen nem csupán arról van szó, hogy a jelentõsen megnö-
velt bérleti díjból és idegenforgalmi adóból származó bevé-
telek éves szinten több mint 100 millió Ft bevételt jelente-
nek a városnak, hanem ezen felül további 65 millió forintot
invesztálnak a rendezvény területbe annak érdekében,
hogy a helyszín olyan kritikus idõjárási viszonyok mellett is,
mint amilyen az elmúlt nyáron volt tapasztalható, alkalmas
legyen rendezvények megtartására. 
Fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy megállapodás szü-
letett arra vonatkozóan, hogy a fesztivál biztonsági szolgá-
lata besegít a helyi erõknek a rendfenntartásba a fesztivál
helyszínen kívül esõ közterületeken. Az elmúlt évek tapasz-
talata ugyanis azt mutatja, hogy sokkal több probléma adó-
dik a rendezvény helyszínén kívül, sokkal irritálóbb a ma-
gukból kivetkõzött fiatalok viselkedése a közterületeken.
Lényeges eredménynek tartom, hogy 2017-tõl kezdõdõen,
egy héttel korábbi idõpontra helyezõdik át a B.S., így nem
�lóg bele� a fõszezonba. A B.my. Lake fesztivállal kiegészü-
lõ Strand fesztivál pedig továbbra is augusztus 20. után ke-
rül megrendezésre. A rendezvények idõpontját kifogásol-
ták a legtöbben. Az új feltételeknek köszönhetõen a fõsze-
zonban nem lesz �mega rendezvény�. Tisztában vagyok az-

zal is, hogy ennek ellenére lesznek majd ellenzõk. Tény az
is, hogy gyakran a fesztivál ellen tiltakozók ugyanúgy kiad-
ják a házukat, és ez elsõk között iratkoznak fel kedvezmé-
nyes bérletért. 
Határozott az álláspontom a tekintetben, hogy a város ve-
zetésének elsõsorban a településen 12 hónapon át élõk ér-
dekeit kell szem elõtt tartania. Amennyiben a költségvetés
bevételi oldaláról kiesne a két nagy fesztiválból származó
összeg, akkor annak ellensúlyozására pl. az építményadó
jelenlegi 700 Ft/m2-es tételét 1000 Ft/m2-re kellene emelni
(vagy jöhetne a fizetõ parkolás bevezetése�).

Itt kívánom megjegyezni, hogy Zamárdi nem a bulituriz-
mus fellegvára, még ha ezt néhányan próbálják is rásütni. A
buliturizmus egy folyamatos, olcsó és nagy kapacitású szál-
láshely háttérre, szórakozó helyekre épülõ, alacsony költé-
sû célcsoportra alapozó idegenforgalmi kategória. Teljesen
más az, amikor egy település idõben elkülönülõ rendezvé-
nyeknek biztosít helyszínt. Azt viszont kár lenne tagadni,
hogy városunk kiemelt fesztivál helyszín.
A 2014-es nyár üde színfoltja volt a Filmzene Fesztivál. 
A rendezvény nyitónapján nagy sikerrel lépett fel a Zamár-
di Nõi Kar Kárászy Szilvia kíséretével. Igazi csemege volt
Kerekes Blanka és Török Ádám fuvola mûvészek virtuóz
duettje, amely méltán kápráztatta el a publikumot. A Fil-
mesek Fala további kézlenyomatokkal bõvült. A fesztivál
egyik fõ erénye volt, hogy júniusi idõpontjának köszönhetõ-
en, igazi elõszezoni rendezvénynek számított. Ismét sikert
aratott a Rose Fesztivál. 

A fesztivál keretein belül, hagyományteremtõ szándékkal
szerveztem meg a jótékonysági borárverést. Az árverésen
512 ezer forintot gyûjtöttünk az iskola számára. 
Az sem véletlen hogy éppen Zamárdit választották a szer-
vezõk a Miss Alpok Adria szépségkirálynõ választás megyei
döntõjének helyszínéül. A rendezvénynek a Hotel Wella-
marin adott otthont.
A nagy rendezvényekbõl származó plusz bevételeknek kö-
szönhetõen a 2014. évi költségvetésben mintegy 400 millió
forintot, a költségvetés 34 %-át tudtuk beállítani fejleszté-
sekre, felújításokra. Utakat, járdákat építettünk, vízelveze-
tõ árkok burkolását valósítottuk meg, és két új vizesblokkot
is átadtunk. Néhány utca aszfaltozása azért maradt el, mert
a közmûszolgáltató nem tudta felvállalni a nagy átmérõjû
gerinc vezetékek kiváltását. Ezeket a beruházásokat átüte-
meztük 2015-re. Kétségtelen, hogy az elmúlt év legnagyobb
beruházásának a 60 éves óvodánk bõvítése, felújítása szá-
mított. Az új csoport szobával és torna szobával bõvült óvo-
da méltó egy fejlõdõ, Balaton-parti kisvároshoz, és amelyre
méltán lehetünk büszkék.
Köszönetemet fejezem ki minden munkatársamnak, aki az
elmúlt két évben dolgozott a projekt sikeréért. Külön dicsé-
ret illeti az óvoda kollektíváját és az intézmény vezetõjét,
hiszen fáradságot nem kímélve, szabadidejüket feláldozva,
mindent megtettek azért, hogy az átadás idõpontját tartani
tudjuk.
A 2015-ös év legnagyobb kihívása a központi tér kialakítá-
sa lesz. Az önkormányzat rendelkezik a megvalósításhoz
szükséges anyagi fedezettel. Fõépítész úr elkészítette a ter-
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veket, így semmi akadálya nincs, hogy a csomópont elké-
szülte után átmenõ forgalom nélkülivé váló teret megépít-
se az önkormányzat.
Tudom, hogy az elmúlt hónapokban sok kellemetlenséget
okozott a csomópont átépítés. Azoknak, akik a vasút köz-
vetlen környezetében élnek, még az éjszakai munkálatok-
kal járó zajt is el kellett viselniük. Köszönöm megértésüket
és türelmüket. 
Az új csomópont elkészültével - amely mintegy 200 millió
forint értékû beruházás � megvalósul egy több évtizedes
terv: kialakul egy közlekedési tengely a város D-i és É-i (a
falu és a telep) része között. A forgalomtól elzárt terület
pedig alkalmas lesz arra, hogy valódi város-központtá vál-

jon, és a Szabadság-tér elnyerje végsõ arculatát. 
Végezetül hálámat fejezem ki mindenkinek, aki 2014-ben
Zamárdiért dolgozott, a város közösségét építette. 

MINDEN ZAMÁRDI POLGÁRNAK, MINDEN
ZAMÁRDIT SZERETÕ, ZAMÁRDIHOZ KÖTÕDÕ
EMBERNEK KÖZÖS SIKEREKBEN GAZDAG, BOL-
DOG ÚJ ÉVET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK!

Tisztelettel: 
Csákovics Gyula 

polgármester

Tájékoztatás
a központi orvosi ügyeleti rendszer változásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselõ-testü-
let 2014. december 15-i ülésén úgy határozott, hogy Zamár-
di város önkormányzata a központi orvosi ügyelet ellátásá-
ra  Siófok város önkormányzatával kötött feladatátadás
�átvállalási szerzõdést 2015. január 30. napjával közös meg-
egyezéssel megszünteti. 

Az önkormányzat  az 1997. évi CLIV. tv. alapján  az alapel-
látáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 2015. február 01.
napjától kezdõdõen  az Emergency Service Egészségügyi
Szolgáltató Kft. /1131. Budapest, Topolya utca 4-8/ bevoná-
sával gondoskodik. 
A központi ügyeleti ellátás helye Balatonföldvár.

A képviselõ-testület a fenti döntéseket a Siófok város ön-
kormányzatával kialakult hosszas és eredménytelen jogvitá-
kat követõen volt kénytelen meghozni. 
2012. december 31-ig a központi orvosi ügyelet ellátását a
kistérségi társulás keretében a társulás Siófok város gesz-
torsága mellett látta el. 
A társulás megszûnésekor Siófok város önkormányzatának
egyik intézményén,a Gondozási Központon keresztül vál-
lalta az ügyeleti ellátás folytatását a járás települései számá-
ra. Sajnálatos módon a feladatellátás teljesítése során fo-
lyamatosan viták alakultak ki a településeink között.  Sió-
fok város önkormányzata mint megbízott, elsõ perctõl azt
vallotta, s több alkalommal írásban is tudomásunkra hozta,
hogy a feltételeket õ diktálja,s ez amennyiben nem felel
meg, nem kötelezõ igénybe venni a szolgáltatásait. 
A feladatellátási szerzõdés számos rendelkezése egyoldalú
kikötéseket tartalmazott Siófok javára, mégis hosszú ideig
igyekezett Zamárdi alkalmazkodni, és a még egyre növek-
võ anyagi terheket is elfogadni annak érdekében, hogy az
évtizedeken keresztül megszokott ügyeleti rendszeren ne
kelljen változtatni.
Nem sikerült azonban feloldani a véleményeltérést abban a
kérdésben, miszerint Siófok  elvárása szerint a megbízó te-
lepülés nemcsak az anyagi terhek viselésére, hanem az
ügyeletes háziorvos biztosítására is köteles. Követelmény-
ként írta elõ szerzõdésében, hogy amennyiben a háziorvo-
saink nem vesznek részt az ügyeleti ellátásban, kötelesek
vagyunk a háziorvos szerzõdését felmondani. Ezt a kötele-
zettséget már nem tudta képviselõ-testületünk elfogadni,
mivel jogsértõ, és a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalásá-

val is ellentétes.   
Idõközben kapcsolatba léptünk a Balatonföldváron ügyele-
ti ellátást biztosító Emergency Service Kft-vel, árajánlatot
kértünk tõlük. Az árajánlatból kitûnt, hogy a szolgáltató
éves szinten mintegy 1.500.000,- Ft-tal kevesebb díjazásért
látja el az ügyeleti ellátás megszervezését. Ezek után elõké-
szítettük annak lehetõségét, hogy az ügyeleti ellátással más
szervezetet bíz meg önkormányzatunk. Siófok város polgár-
mestere és Zamárdi város polgármestere többször is egyez-
tettek. Lehetõségként merült fel az is, hogy a sürgõsségi
ügyelet és a háziorvosi ügyelet összevonásával a jövõben a
siófoki városi kórház látná el az orvosi ügyeletet. Erre leg-
korábban � Siófok város polgármesterének tájékoztatása
alapján � 2015. második félévében kerülhetne sor. 2014. de-
cember hónapban Siófok város önkormányzata a feladatel-
látási szerzõdés felmondásáról döntött, ezért a két telepü-
lés a szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszünteté-
se mellett maradt.       

2015. február 01-jétõl  Zamárdi lakossága és a hozzánk ér-
kezõ nyaralóvendégek  a központi orvosi ügyeleti ellátást
Balatonföldváron vehetik igénybe az alábbiak szerint:

A megbízott Emergency Service Kft. a központi orvosi
ügyeleti szolgálatot munkanapokon 16.00 órától másnap
reggel 08.00 óráig, illetve munkaszüneti napokon és ünnep-
napokon 08.00 órától másnap 08.00 óráig folyamatosan, 24
órában látja el.
A mûködési rendben meghatározott idõtartamban biztosít-
ja a 8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1. szám alatti ren-
delõben a fennjáró betegek ellátását.
Az ügyeleti rendelõ a 84/340-113 telefonvonalon érhetõ el.
Ugyanezen számra kell telefonálni, ha az ügyeletes orvost
szeretnénk kihívni, mert nem tudunk bemenni a rendelõbe. 

Kerekes Gyöngyi
aljegyzõ

FELHÍVÁS

Kérjük a 2014. évben született babák szüleit, amennyi-
ben szeretnék megjelentetni a Zamárdi Hírmondóban
gyermekeik fényképét, azt 2015. január 20-ig az alábbi
e-mail címre küldjék el: bm.gabi@gmail.com, illetve a
Polgármesteri Hivatalba is leadhatják papírkép formá-

jában vagy CD-n, a szülõk és a gyermek nevének
feltüntetésével.
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Rövid hírek

A Balatoni Szövetség decem-

ber 13-án megtartott tisztújító

közgyûlésén Csákovics Gyulát,

Zamárdi város polgármesterét

elnökségi tagnak választották.

F e l h í v á s

vonatpótló busz igénybevételével

kapcsolatban:

Tájékoztatjuk a tisztelt Utazókö-

zönséget, hogy a vasút és környé-

ke átépítése alatt a vasúti pénztár

nyitva van, az utazni kívánók ren-

delkezésére áll.

Pénztári órák: 3.40 � 23.40-ig.

A vonatpótló buszokat csak az itt

megváltott jeggyel tudják igénybe

venni.

Tisztelettel:

Zamárdi Vasútállomás dolgozói

Tájékoztatás

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete hosszas tárgyalások után megegyezett a fesztivál szer-
vezõkkel. Az önkormányzat és a szervezõk további négy évvel meghosszabbítják a jelenlegi, 2016-ig érvényben
lévõ szerzõdést. Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy 2015-tõl a Strand Fesztivállal egy idõben
Zamárdi ad otthont a B.my.Lake fesztiválnak is. A jövõ évtõl a Balaton Sound fesztivál bérleti díja 12 millió
Ft-ról 30 millió Ft-ra emelkedik. A nyár végi rendezvény után pedig 20 millió Ft területbérleti díjat kötelesek
kifizetni a bérlõk. Az utolsó évben pedig a két rendezvény után 55 millió Ft lesz a bérleti díj. Sikerült elérni,
hogy a jelenlegi szerzõdés lejárta után, 2017-tõl a Balaton Sound egy héttel korábban kerül megrendezésre.
2017-2020 között július elsõ hétvégéje lesz a fesztivál idõpontja. Ennek értelmében 2017-ben már június 28.
lesz a kezdõ nap. A szervezõk vállalták azt is, hogy a rendezvény helyszínén 65 millió Ft nagyságrendû fejlesz-
tést hajtanak végre, annak érdekében, hogy akkor is alkalmas legyen a terület rendezvények megtartására, ha
az idei évhez hasonló csapadékos nyár lenne. A szervezõk vállalták továbbá, hogy a rendezvény területen be-
lül mûködõ biztonsági szolgálat besegít a rendfenntartási feladatok ellátásába a fesztivál helyszínén kívül is.

Csákovics Gyula
polgármester

Zamárdi Nõi Kar karácsonyi koncert

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a lakosságot és az utazóközönséget, hogy 

2014. december 14-tõl (vasárnaptól)

a Zamárdi, Endrédi úti, MOL benzinkútnál lévõ 

autóbusz-megállóhely megszûnik.

Fenti idõponttól a Siófokról Balatonendrédre közlekedõ autóbuszok a
Zamárdi, Honvéd utcában kijelölt ideiglenes megállóhelyen (az orvosi rende-

lõ és a közösségi ház közti területen) állnak majd meg.

A Balatonendrédrõl Siófokra közlekedõ járatok útvonalát a jelen módosítás
nem érinti, azok a megszokott megállóhelyeken állnak meg a jövõben is.

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a változásra utastársaik figyelmét is fel-
hívni.

Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

JANUÁR

Alkalmi programok, események:

6-a, 9:00-: vásár
7-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
10-e, 13:30-: Vízkereszti túra és háromkirályok-járás a
Vaskereszthez. szervezõje: Hirschmann Attila
22-e, 16:00: Az iskolások magyar kultúra napi elõadá-
sa
25-e, 16:00-: a magyar kultúra napja alkalmából: Má-
tyás Szabolcs hungarológus-mûvelõdéstörténész elõ-
adása és a Mentés Másként trió (Ivánovics Tünde és
zenésztársai) népzenei koncertje és táncháza.
31-e: Nyugdíjas bál     
A fenti havi programlista természetesen még gazda-
godhat a Közösségi Házban tartandó civil szervezésû
programok által. 

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ kö-
zösségeink: Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság,
Berkenye Helyi Alkotómûvész Kör, Gyermek rajzszak-
kör, Egészségõr Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület
helyi csoportja, Nyugdíjas Klub. Örömmel fogadnak új
tagokat, jelentkezõket mindnyájan! 

Decemberi visszatekintés: a karácsonyközpontú ren-
dezvényeinkrõl néhány gondolat: idén mi adtunk hely-
színt a karitász-vásárnak, örömmel vesszük, ha jövõre
is így alakul! A nyugdíjasok adventi köszöntése a szo-
kásos módon, jó hangulatban zajlott le. Reméljük, hogy
neves elõadómûvészeink, Udvarhelyi Boglárka és
Benkóczy Zoltán mindenkinek nagyon kellemes perce-
ket szerzett! Külön beszámoló is van errõl a rendez-
vényrõl, ezért röviden most csak ennyit. A karácsonyi
kézmûves készülõdés is jól szolgálta az ünnepre han-
golódást. Gubányi Kata most is remek ötletekkel segí-
tette elõ, hogy a saját kezû ajándékkészítés egyúttal él-
ményt jelentsen a gyerekeknek. Az õ foglalkozásai rá-
adásul igazi közösségteremtõ alkalmak is!

A betlehemezésekrõl is es-
sék szó! A hagyományos zamárdi
betlehemest idén az ötödikes gyer-
mekek tanulták meg. Elõadták az is-
kolai ünnepségen, jártak vele az
óvodában, és 23-án ismerõseiknél,
rokonaiknál is eljátszották úgy, mint
évszázadok óta faluhelyen szokás. A
Betlehemezõ Társulat új jelenettel
gazdagította misztériumjátékát. Elõ-
ször Õszödön jártunk. majd más-
nap, 22-én Felvidéken �turnéztunk�.
Dunamocson egy méretes nagy kul-
túrházban léptünk fel. Az alpolgár-
mester és a népmûvelõ kolléganõ
fogadott szívélyes szeretettel.
Dunamocs arról is híres, hogy
nyolctermes falumúzeuma van, és
minden ott élõ népszokást színre vit-
tek. Reméljük, egyszer lesz módunk
viszontlátni õket például a fõzõver-

senyünkön. Marcelháza sajnos kis közönséget tudott
kiállítani a hatalmas és modern kultúrházában, de mi
ezzel nem törõdtünk. Aki eljött, annak szívbõl adtuk át
az örömhírt. Hetény volt utolsó állomásunk. A polgár-
mesteri hivatal nagytermében játszottunk, mert a falu-
nak nincsen kultúrháza. Kicsik, diáklányok, kamasz fia-
talok, középkorúak, nyugdíjasok egyaránt kíváncsiak
voltak ránk. Felszabadult örömmel adtuk elõ a magyar-
ságukért sokat szenvedett hetényieknek a betlehemest.
Õk nagy tapssal, helytörténeti kiadványokkal, kis kézi-
munkákkal köszönték meg fáradozásunkat. Látszott,
hogy ebben a kis faluban élõ közösségi lét van! Szent-
este az éjféli mise elõtt a zamárdi plébániatemplomban
zártuk idei szerepléseink sorát. Rendhagyó módon, a
pásztorok álarc nélkül léptek színre. Úgy érezzük, jól
szolgáltuk nemcsak a karácsonyi �érzés� megszületé-
sét a szívekben, hanem a városi és az egyházi élet ter-
mészetes egységének erõsítését is!

A januári események elé csak egy gondolatot: a ha-
gyományos magyar kultúra napi közösségi házi ren-
dezvényünk remélhetõleg igazi �csemege� lesz min-
denkinek: Mátyás Szabolcs egyetemi tanár Debrecen-
ben, könyveiben azt veszi számba, mit adott a magyar-
ság a világnak! Errõl kértem tõle elõadást. Könyvei az
Alexandrától kezdve a postákon át a Püski Kiadóig sok
helyütt beszerezhetõk! A Mentés Másként Trió már is-
merõs lehet sok zamárdinak! Ivánovics Tünde, Fábri
Géza és társuk már jártak nálunk jó pár éve moldvai
népzenei koncertjükkel. Idén átfogóbb képet �zenélnek
körénk�, nemcsak a keleti végek testvéreinek dalait
hozzák el! Az értékes, de egyúttal szórakoztató vasár-
nap délutáni program a felnõtteknek 1000 Ft belépõ-
jeggyel jár, a diákoknak, gyermekeknek ingyenes. Sze-
retettel javaslom civil szervezeteinknek, illesszék bele
saját programjukba ezt a lehetõséget, fogjunk össze!

Gál Péter (köz.ház)

Betlehem
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Januártól átvehetõ a Tourinform irodában az új szálláskata-
lógus; a nem zamárdi lakosú hirdetõknek kipostázásra ke-
rült a kiadvány. 
Kérjük szépen, aki még nem fizette be a hirdetésének díját,
2015. január 15-ig tegye meg. Köszönjük.

Rendezvénynaptár 2015

Folyamatosan várjuk a civil szervezetek, vállalkozók 2015.
évre tervezett rendezvényeit, amelyeket szeretnének a feb-
ruárban megjelenõ leporelló kiadványban, illetve a város
honlapján, valamint a ZVTV képújságjában is megjelentet-
ni. A programokat tervezett idõponttal várjuk elérhetõsé-
geink bármelyikén.

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 vendéglátó
egységek 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 lehetséges
(korlátozott számban), de ahogy eddig is, szívesen terjeszt-
jük a már elkészült vagy meglévõ kiadványaikat is szemé-
lyes részvétel nélkül. 
Részvételi szándékát 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, névjegytartó,
baseball sapka, strandtáska, bögrék, esernyõ, toll+kulcstar-
tó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, 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:
Januárban hétfõtõl péntekig 8:00-15:00 óráig állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére.

Elérhetõségeink:

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

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

Ugyancsak ezen a napon alsósaink játékos ügyességi verse-
nyen szerepeltek Balatonszemesen, ahol a harmadik helyet
szerezték meg. Délután a tornacsarnokunkban mindenki
vetélkedhetett a jól sikerült Mikulás-kupán.

6-án Budapesten rendezték a Bolyai anyanyelvi csapatver-
seny országos döntõjét. A versenyre két csapatunk (7.o.,
8.o.) jutott be. A nyolcadikosok ragyogó versenyzéssel fel-

jutottak a csúcsra: az országos verseny gyõztesei lettek. A
csapatban GÁL PÉTER, VARGA KATA, HORVÁTH BA-
LÁZS, GRUBER DÓRA öregbítette iskolánk jó hírnevét. A
hetedikesek a középmezõnyben végeztek.

9-én általános fogadóórán várták pedagógusaink az érdek-
lõdõ szülõket.
10-én a Lotz szövegértési verseny iskolai fordulóját szervez-
tük a 4-8 osztályos tanulóink számára.

12-én délután a karácsonyi vásár révén minden jóban (játé-
kok, sütik, pizza, stb.) volt részünk. 
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17-én az alsósok a Jégkirálynõ c. elõadást tekintették meg
Siófokon.Ekkor rendeztük számukra a hagyományos mese-

mondóversenyt. Az 1. osztályban Péter Kincsõ volt a leg-
ügyesebb, a 2. osztályban Szentkuti-Kiss Örs, a 3. osztály-
ban Gamauf Luca, a 4. osztályban Pintér Jázmin mondta el
legszebben a meséjét.  
18-án az alsósoknak remek napjuk volt: Figura Ede hagyo-
mányos karácsonyi irodalmi mûsorán szórakoztak felhõtle-
nül. 

19-én az alsós napközisek nagysikerû karácsonyi mûsorával
kezdõdött a napunk, majd osztálykeretben folytattuk az ün-
neplést.
A téli szünet már nagyon jókor jött, mindannyian elfárad-
tunk. A félév zárása korán lesz, �január 16-án - így szüksé-
günk is van a feltöltõdésre. Találkozunk január 5-én!

Sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek! 

Iskolabál 2014. november 22.

Az  iskolabál most is remekül sikerült. A  bevételt
többek között az aukcióra felajánlott értékes ajándékok-
nak, a sok tombolatárgynak, a jelenlévõk és a támogató-
jeggyel  adakozók kedvének köszönhetjük. A vidám, ferge-
teges hangulatról az Alfa-Kék Tó zenekar gondoskodott,
hajnalig. Az �osztályok versenyét�, - melynek lényege, hogy
minél több szülõ részt vegyen a bálon - az idén ismét  a 4.
osztály nyerte, és ezzel a bevétel 10%-a is õket illeti. Ezút-
tal gratulálunk nekik, és reméljük, hogy a jövõben mások is
kedvet kapnak egy kis mulatozásra, a jó cél érdekében.

�Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezd-
jen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaáll-

nak mellé.�
/Böjte Csaba/

Ezzel a gondolattal szeretnénk megköszönni mind-
azoknak, akik valamilyen formában segítségünkre voltak az
iskolabál elõkészületeiben és lebonyolításában, bármilyen
feladatot vállaltak önzetlenül. / adminisztráció, gyûjtés, dí-
szítés, pakolás, takarítás, szereplés, sütés� /
Köszönjük a tombolára és az aukcióra küldött felajánláso-
kat, a támogatójegyek vásárlását. Külön szeretnénk megkö-
szönni azoknak, akik jelenlétükkel is megtisztelték a ren-
dezvényünket.

Támogatóink listája: 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztály
Ambrusné Dózsa Mária
Arnoldné Lászik Viktória és családja
Ács Tamás / Vörös Viki
Ács T. Levente
Balatoni Hajózási Zrt.
Balogh Ferencné
Balogh Róbert
Balogh Eszter
Bándi család
Benkõ Margit
Bertalan Andrea
Bertalan Péter
Bognár Tamás 
Bokorné Somogyi Adrienn és családja
Boksán család
Bóna Hédi
Borsos Krisztián
Boti József és családja
Bölcsik Zoltán
Bráder Kati és családja
Cuppó Fagyizó
Csákovics Gyula
Csehiné Kertész Zita
Csikósné Vonnák Zsuzsi és családja

Csonka András
Dima Ádám
Dózsa Mária
Dr. Halmos Gábor
Ifj. dr. Ledermayer Ferenc
Eidenpencz Zsolt és családja
Erdei Csenge és Csanád
Erdélyi Krisztina
Fajván Tiborné
Fekete István Ált. Isk.
Fenyvessy Mária
Ferenczi Miklós
Friesz Enikõ
Frieszné Farkas Szilvia és családja
Gabula Ivett és családja
Gál Péter és családja
Galó Tibor
Galóné Kárpáti Ildikó
Gamauf Balázs és családja
Gamesz
Gireth Gábor és családja
Gruber Csaba
Gombos Károly
Gubányi Imréné
Gubányi Kata
Hajdu Bence
Hajdu József

Hajdúné Gergõ Andrea
Herczeg virágbolt
Hirsch Judit
Hodján Beatrix
Horváth Endre
Horváth Gyöngyi
Horváth Lajos
Hosszú Gyuláné
Iberpaker Gábor és családja
Király Mónika és családja
Kivágó István és családja
Kopeczky Panna
Kósa Árpádné
Kovács Ferenc és családja
Kömf Raymond és családja
Lugas étterem Zamárdi
Marity Gábor és családja
Mészáros Ágnes és családja
Molnár Attila
Molnár Katalin
Nagy Dániel
Nagy János
Nagy Kálózy Eszter színmûvésznõ
Nagy Sándor
Nagy Sándor
Nagy Tünde
Nagyné Márkus Adél



Zamárdi Hírmondó 8.oldal 2015. január

ÓVODAI HÍREK

Németh Gyöngyi
Németh Tamás és családja
Növényi Norbert olimpiai bajnok
Nyeste Gábor
Nyeste Szilvia
Papp Helka és Veronika
Pach Gábor
Petrusné Friesz Marianna
Péter Ferenc
Pizza Pazza
Podráczky János és családja
Pócsi Róza
Póka Barbara
Polgármesteri Hivatal Zamárdi
Polgárõrség Zamárdi
Puller Gertrúd
Raab Karcher Siófok
Retki Zoltán és családja
Rozsnyai Mónika
Schwarcz Béla és családja

Simon Alice
Siófoki Gyümölcstermesztési Zrt.
Siposné Jávorka Beáta
Soós Gábor és családja
Szabadkai Réka, Eszter
Szabados Tiborné
Szabó Gábor és Germán Orsi
Szabó Imréné
Szabó Kertek Kft. Zamárdi
Szabó Kertépítõ Kft.
Szabó László
Szabó Sándor és családja
Szabóné Apró Judit
Szabóné Halász Éva
Szekeres Zoltán
Széles János és családja
Szent Kristóf Pincészet
Szentkuti-Kiss Gábor és családja
Szilasi Imre
Szolga Lili 

Szöllõsi Imre
Szûcs Gáborné
Takarékszövetkezet Zamárdi
Tarr Péter és családja
Tomó Tamás és családja
Tóthné Pápai Gyöngyvér
Tóth Péter
Tourinform Iroda Zamárdi
Újvári László és családja
Urbán Miklós
Valla Szonja és családja
Varga Alexandra
Varga Dóra
Varga Járó Klára
Vass Lajos és Pusztai Marianna
Vidák Zsolt
Vörös Franciska
Werner Edit
Zimek Manufaktúra

Az adventi készülõdés idén plusz tar-
talmat is kapott. Nem csak a karácsony
várása miatt végeztünk apró feladato-
kat, hanem az elkészült óvodaszárny
birtokba vételére is izgatottan vártunk.
Gyermek, felnõtt egyformán kivette a

részét a hivatalos átadóceremónia
szervezésében, lebonyolításában. 
Az óvodások verseket, énekeket tanul-
tak s adtak elõ az elsõ gyertyagyújtás-
kor a polgármesteri hivatal elõtt, Lu-
ca-napján jókívánságokkal látták el a
hivatal dolgozóit, majd feldíszítették a
téren álló fenyõket. Szorgalmasan sü-
tögettek az óvó nénikkel, dajka nénik-
kel együtt mézest, linzert, készítettek

kekszgolyót. Folyamatosan díszítették
a csoportokat, faliújságot, barkácsol-
ták az asztali díszeket, ajándék angyal-
kát szüleiknek. 
Több látogató is járt az óvodában: a
Mikulás teletömte mindenki csizmá-
ját, amíg a gyermekek bábelõadást

néztek az új tornateremben; az iskolá-
sok betlehemes játékot adtak elõ,

Ténagy Sándor:
Ünnep készül (részlet)

Ünnep készül,
hó esik egyre,
fehérebb lesz
a világ
holnapután
keddre.

Udvart, kertet
betemet, betemet,
mégis szeretem
a havat, a telet.

Boldog ünnep,
hó esik egyre,
fehérebb lesz
a világ
holnapután
keddre.



majd az angyalka hozta meg a kará-
csonyfákat és az ajándékokat a csopor-
tokba. Legnagyobb meglepetésként a
nyulas és manó csoport birtokba ve-
hette saját csoportszobáját, a tulipá-
nos és almás pedig újra kisebb lét-
számmal, könnyebben ünnepelt szüle-
ik társaságában.
Az óvoda felnõtt közössége is sokat
dolgozott azért, hogy az új szárny az
átadó és 60. születésnapról is megem-
lékezõ ünnepre teljes pompájában fo-
gadhassa a meghívott vendégeket.
Óvodánk életében a tornaszoba és az

új csoportszoba átadásával gazdagabb
lehetõségek nyílnak. 
A tornaszoba elõsegíti a gyermekek
mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesz-
tését, a negyedik csoport beindításával
pedig több idõ jut az egyes gyermek
fejlesztésére a zsúfoltság megszünteté-
sével.
A 2014. december 15-ei átadón min-
denki örülhetett ennek a csodálatos
épületnek, a városlakók büszkén te-
kinthettek vissza az elmúlt 60 évre,
amit az új falak közt a régi fotókkal
idéztünk fel számukra. Egész héten

vártuk az érdeklõdõket. Sokan éltek is
a lehetõséggel, megilletõdve tekintet-
tek vissza óvodai élményeikre, és meg-
tiszteltek bennünket pár gondolattal a
vendégkönyvben. 
Ezúton szeretném megköszönni a
gyermekeknek a kitartást, türelmet; az
óvoda dolgozóinak az áldozatos mun-
kát. 

És kívánok mindenkinek eredmények-
ben, egészségben gazdag boldog új
évet.

Barta Ilona óvodavezetõ
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

December 1-jén Lovretics Gerti  szociálpedegógus hívta
meg kiscsoportos találkozóra érintett tagjainkat.
A szakszerûen irányított beszélgetés, az õszinte légkör a
sorstársakkal- kellemes és hasznos együttlét volt. Terveink
szerint  minden hónap 3. hétfõjén tartjuk összejövetelein-
ket, amelyre szertettel várjuk  a betegségben érintett tár-
sainkat vagy segíteni akaró hozzátartozóikat. 
Legközelebb január 19-én, hétfõn 14 óra 30 perckor
találkozunk a nyugdíjas klubban.

Hagyományos adventi összejövetelünket december 8-án

tartottuk a Közösségi Házban. Egyesületi tagjaink
jóvoltából terített asztalok mellett néztük meg az óvodások
és iskolások mûsorát. Az adventi gyertyákat a Mónus há-
zaspár gyújtotta meg. Ünnepünkre sokan eljöttek,

közel kilencvenen voltunk , sok finomságot hoztak, de nem
üres kézzel tértek haza. 
Az Egészségõr  Egyesület a szeretetvendégséghez
egészségvédõ  karácsonyi ajándékcsomaggal járult hozzá.
A kedves adventi mûsor,  a  közös  éneklés, a meghitt
együttlét a szeretet ünnepére, karácsonyra készített fel
lélekben bennünket.

December 14-én a Hotel Wellamarin vendéglátását
élvezték azok a tagok, akik a májusi fõzõnap sikeréért
sokat tettek.

December 15-én 28 fõvel Székesfehérvárra kirándultunk, a
Szent István Király Múzeumban kiállított Seuso-kincseket
néztük meg. Majd idegenvezetõ segítségével a királyváros
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MEGHÍVÓ

JANUÁRI EGYESÜLETI ÖSSZEJÖVETELRE

Idõpont: 2015. január 12. / hétfõ / 17 óra
Hely:   Közösségi Ház

Program:

- Számadás 2014. / Takácsné Horváth Szilvia elnök /
A 2015. évi program közös összeállítása /elõadások,
kulturális és sportprogramok, szûrések, kirándulások /

- Tagdíjfizetés
Minden érdeklõdõt � tagokat és új jelentkezõket � 
szeretettel várunk.

Kérjük, adója 1 százalékával
támogassa tevékenységünket: 18152614�1�14

Köszönjük: Zamárdi Egészségõr Egyesület

Számadás 2014

Az elmúlt 2014-es évre is van miért visszatekintenünk.
Elsõ vendégünk Dr. Gombos Zsuzsanna homeopátiás or-
vos egy szelíd gyógymódról tartott elõadást.
Õsszel Monspart Sarolta tájfutó-világbajnok volt vendé-
günk.
Egészségnapunkon  Fazakas  Emese   energiagyógyász,
dr. Pap Lajos szívsebész professzor elõadását hallgattuk
meg.
Kirándulásaink: Februárban két alkalommal az igali gyógy-
fürdõt élvezték tagjaink. A gyógyvíz jótékony hatását
masszással egészítették ki.
Májusban somogyi körúton jártunk.
Októberben két napos kiránduláson vettünk részt az Al-
földön. Ellátogattunk Kecskemétre, Szarvasra, Békéscsa-
bára és Gyulára.
Decemberben Székesfehérvár városában tekintettük meg
a Seuso- kincseket.

A szûrések sem maradtak el az elmúlt évben. A siófoki
Denis Optika fogadta ingyenes szemvizsgálatra a jelentke-
zõket.
Komplex szûrésen a Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós
Osztályának segítségével 64 fõ vett részt.
Köszönet a polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre
bocsájtotta a város buszát, így minden jelentkezõ eljutha-
tott a szûrésre.
Az õszi egészségnapunkat szûrésekkel kezdtük, melyek-

ben a védõnõk, asszisztensek segítettek. Horváth Béla
mentõs az elsõsegélynyújtás alapjait ismertette az iskolá-
soknak . 

Nem maradhatott  el egy kis szórakozás,  kikapcsolódás
sem.
Márciusban a civil szervezetekkel közösen egy vidám játé-
kos vetélkedõvel, a Farsang farkával búcsúztattuk a telet.
Május 1-jén Géza bácsi emlékére a Fuss Zamárdiért,  fuss
az egészségedért sportnapot szerveztük meg.
A városnapon is részt vettünk magyaros gulyáslevesünk-
kel és pogácsáinkkal.  A zsûri különdíjjal jutalmazta  lelkes
csapatunkat.
A nyereményünket decemberben fel is használtuk. A  vá-
rosnapon segédkezõ tagok  wellneszeztek és bowlingoz-
tak  a Wellamarinban.
Köszönjük a Wellamarinnak ezt a kellemes délutánt.

Köszönet  továbbá  az önkormányzatnak, Gamesznak, pol-
gárõröknek, az óvodának és az  iskolának.
Segítségükre, akárcsak egyesületi tagjaink támogató köz-
remûködésére az új esztendõben is számítunk.
Adventi szeretetvendégségünkkel zártuk az óévet. Az új
évben is szeretettel várunk mindenkit szûrésekre, elõadá-
sainkra és egyéb programjainkra.

Bízunk benne, hogy tagjainkon kívül sok érdeklõdõt is si-
kerül a rendezvényekre elcsalogatni, mert az egészség
mindenki számára a legnagyobb érték.

nevezetességeivel ismerkedtünk. Kellemesen elfáradtunk,
éhünket kürtõskaláccsal, szomjunkat forralt borral oltot-
tuk, és kedvünkre válogattunk a fehérvári adventi vásár
gazdag kínálatából. Szép napunk volt!
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NABE HÍREK

ADVENTI KÖSZÖNTÕ

2014.11.30.-án hagyományos adventi ünnepségünk alkal-
mával meggyújtottuk koszorúnkon az elsõ gyertyát. Az elsõ
gyertyagyújtással szívünket és lelkünket világítjuk és tisztít-
juk meg, amely nem a külsõségekben mutatkozik meg, in-
kább belsõnk tiszta ünnepi állapotát tükrözi, a szeretetet,
békét, tiszteletet a másik ember iránt. A külsõ csillogás idõ-
vel elmúlik, de a belsõ ünnepi állapot megmarad, mint egy
biztos alap. Ezek a gondolatok vezérelték mûsorunkat.
Rendezvényünket Széles Ágota : Harmatozzatok egek cí-
mû éneke, . Erdei Csenge gyönyörû verse és a lakásottho-
nos gyerekek Vidám kis advent címû mûsora tette hangula-
tossá.
Ünnepi köszöntõt mondott Bemné dr. Schneider Mária.
Szavaival és gondolataival felkészített mindenkit az ünnep-
várásra. A köszöntõ után kigyulladt az elsõ gyertya. Közös
énekkel zártuk ünnepségünket; Ágota szép hangja messze
szállt. A rossz idõ ellenére is sokan eljöttek. Mindenkit sze-
retettel láttunk vendégül asztalunknál, amelyen volt na-
gyon sok finom sütemény, kalács, forró tea és még forróbb
borocska, amely átszellemült lelkünknek és átfázott tes-
tünknek nagyon jólesett. Köszönet tagjainknak a sok fi-

nomságért, a Polgárõr Egyesületnek a finom borért és a
GAMESZ vezetõségének, dolgozóinak a .sok segítségért.
Köszönet a szereplõknek az ünnepi hangulatért. Hálás szív-
vel köszönjük minden támogatónknak az önzetlen sok se-
gítséget, amit kaptunk.

Kajdi Tiborné

Adni jó!

A fenti mondást sokszor, sok helyen halljuk. De megélni
ezt az érzést igazán csak akkor tudjuk, ha adunk, és látjuk
a fogadtatást is. A Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi
csoportjának kis csapata megtapasztalhatta ezt
2014.december 4-én.
2013. júniusában 12 somogyfajszi iskolás nyaralt
Zamárdiban a NABE és a tengernyi támogató jóvoltából.
De kapcsolatunk itt nem ért véget. Õsszel és karácsonykor
is találkoztunk a somogyfajszi iskola képviselõivel, tanulói-
val. 2014-ben a belegi alsó tagozatos kisiskola diákjai
töltöttek pár napot Zamárdiban. Karácsonyra pedig mind-
két iskolai diákjait szerettük volna megajándékozni. A
gyûjtés már hónapokkal az ünnepek elõtt megkezdõdött.
Szívesen fogadtunk ruhanemût, játék-, mesekönyv-felaján-
lást, anyagi támogatást és minden olyan adományt, aminek
a két iskolában hasznát vették, vehették. Így történt, hogy
Csonka András felajánlásának segítségével Somogyfajszon
a most megnyíló számítástechnikai termet be tudták
bútorozni, valamint egy mûfenyõ és nagy doboz karácsony-
fadísz felajánlása nyomán idén hatalmas, díszes és csillogó
fenyõt állítottak a belegi iskolában. Mindkét településre
20-20 zsák ruhanemût tudtunk juttatni, de természetesen a
gyerekek által nagyon várt meglepetések sem maradhattak
el. Így egy kis csoport 2014.december 4-én felkerekedett, és
elvitte mindkét iskolába az összegyûjtött adományokat,
ajándékokat. Belegre érkeztünk elõször. Az alsó tagozatos
kisiskolában két összevont osztályban 17 kisdiák tanul,

cseperedik. Az egyik osztály sarkában ülve izgatottan
várták az érkezésünket. Tavalyi élményeik még elevenen
éltek bennük, és nagyon várták az idei csodát. De
meglepetésünkre elõször mi kaptunk: gyönyörû táncot,
rólunk szóló fogalmazásokat, verseket. Pár pillanat ele-
gendõ volt, hogy szívünkbe zárjuk a lelkes kis csapatot. A
mûsor után jött a névre szóló ajándékok kiosztása. Csak
ültünk, és néztük a csillogó szemeket, a hatalmas
mosolyokat, a felfedezés örömét. Plüssállat, könyv, puha,
meleg zokni, radír, szaloncukor és számtalan apró csoda.
Hatalmas felbolydulást keltett a felfedezés, mikor is egy
kéz a magasba lendült, benne egy kibontott szaloncukor, és
a mozdulatot már követte is a kiáltás: Milka! IGAZI
Milka! Szívszorító tény, hogy az idei karácsonyi csodát a
belegi iskolában 2 szem milka szaloncukor jelentette. De
minden ajándéknak óriási sikere volt. Az elsõs Balázska,
aki nagyon ügyesen már igen sok betût felismert, szomorú
volt, mert nem tudta, hogy a kapott mesekönyvben mi
történik. Így egy kicsit besegítettünk. Együtt olvastunk. Õ
húzta az ujját a sorok alatt, én pedig felolvastam a
könyvbõl. A cserfes kislányok pedig új könyveiket, plüs-
seiket szorongatva percek alatt megnyíltak, és meséltek az
életükrõl, de ugyanúgy kíváncsiak voltak ránk is. Csak úgy
repkedtek a kérdések. Reméljük, hogy a téli szünet elõtt
kiosztott meglepetéseket is ilyen kitörõ örömmel fogadták.
Nehéz volt az elválás, a gyerekek az ablakból integettek a
busz után sokáig, de indulnunk kellett, mert
Somogyfajszon is vártak bennünket. Itt is mi voltunk
elõször a megajándékozottak. Ismét megtapasztalhattuk a
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Ptuji farsang

55. Nemzetközi farsangi felvonulás
2015. február 15.
A Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi csoportja kirán-
dulást szervez a szlovéniai Ptujba. A Dráva két partján
elterülõ kisváros nevezetességeivel ismerkedünk meg a
délelõtti órákban.
13.00 órától részvétel a farsangi felvonuláson, amelyet
immáron 55. alkalommal rendeznek meg, hazai, horvát,

szerb, bolgár, macedón, görög és német karneváli csopor-
tok részvételével. A színes karneváli forgatag Ptuj fõterén
és az óvárosi utcákon vonul végig. Szabad program keretén
belül kísérhetjük végig a több mint 4000 maszkos résztvevõ
színpompás, vidám felvonulását.

Részvételi díj: 5500 Ft/fõ
Jelentkezni Tóthné Ildikónál a 06-30-313-8310 és
Kajdiné Icánál a 06-30-947-2925 telefonszámokon lehet.

csodálatos fajszi vendéglátást, és egy fantasztikus ebédet
költhettünk el az iskola ebédlõjében. A somogyfajszi
iskolások részére egy közös ajándékkal készültünk. Az isko-
la régóta szeretett volna egy összecsukható, kültéri ping-
pongasztalt, de eddig nem volt lehetõségük ennek besz-
erzésére. Az iskola tanulói elõtt adtuk át Vass Ernõ igaz-
gató úrnak az adományokból összegyûlt 90 ezer forintot, a
sporteszköz árát, amit a gyerekek december közepén már
birtokba is vehettek. 

Jó érzéssel indultunk haza. Jó volt adni! Nagyon jó! Mert a
viszonzás: a mosolyok, csillogó szemek felmelegítették a
szívünket!

Sajnos hely hiányában nem tudjuk felsorolni a segítõket,
hiszen rengetegen voltak, de ezúton is szeretnénk még
egyszer megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon
segített megteremteni két iskolában a karácsonyi csodát!

TKT

SOMOGYFAJSZ

Karácsony közeledtével a NABE (Nõk a
Balatonért Egyesület) zamárdi csoportja a
Festetics Pál Általános Iskola és AMI
Somogyfajszi Tagintézményénél tett láto-
gatása során a tagintézmény gyerekeinek
adományozott 90.000 forintot, amelyen
egy új, kültéri pingpongasztalt vásárolhat-
tunk a karácsonyfa alá.

A szép karácsonyi ajándékot tanulóink
nagy örömmel vették használatba, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni a zamár-
di csoportnak és a zamárdi Petõfi SE-nek,
aki az ütõket, a hálót és a labdákat biz-
tosították számunkra.

Vas Ernõ � tagintézmény-vezetõ
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Szántódpusztától Szántódig

Ünnepi díszbe öltözött 2014. december 18-án Szántódon, a Pálóczi

Horváth Ádám Mûvelõdési Ház és annak Tüskés Tibor Községi
Könyvtár feletti terme, ahol a Zamárdi Berkenye-körrel közösen ke-
rült bemutatásra Simándi István: Szántódpusztától Szántódig címû
könyve. A könyvbemutató elsõ részében a szervezõk � tekintettel a
közelgõ karácsonyra � mûsoros összeállítással kedveskedtek a kö-
zönségnek. A mûsorban Péter Kincsõ Katalin Ó, jöjj, ó, jöjj üdvözí-
tõ adventi énekkel, Erdei Csenge, : Adventi fények címû versével sze-
repeltek. Mindketten a zamárdi Fekete István Mûvészeti Iskola nö-
vendékei. Kedves gyermeki lényük tisztaságában, de kitûnõ maga-
biztossággal adták elõ az éneket illetve a verset. A szántódi Balogh
Józsefné Zsuzsa, Szakáli Anna: Fenyõillatú ünnep versét olvasta fel
mély, lelket megérintõ átérzéssel. A mûsor koronája a zamárdi Hu-
szár Viktória fuvolamûvész felejthetetlen fuvolajátéka volt. Mind-
annyiuknak köszönjük, hogy vállalták a fellépést.

Az egyes mûsorszámok alatt, a forgatókönyvben eltervezettek sze-
rint, egy-egy gyertya lobbant lángra az adventi koszorúban..A
könyvbemutatóval egyidõben Bodrogi Éva keramikus és Veit Judit
fotómûvész alkotásaiból nyílt kiállítás, melynek szintén nagy sikere
volt. A kiállított képek mellett Veit Judit versei is helyet kaptak, me-
lyek összhangban álltak a látott képpel. Bodrogi Éva különleges
képalkotásait külön tanulmány keretében lehetne csak tárgyalni.
Tervezett dolog, hogy a nyári szezonban önálló kiállítást rendezhet-
nek majd a mûvelõdési házban.Az est levezetõje, Maurer Teodóra, a
Tüskés Tibor könyvtár vezetõje köszöntötte a megjelenteket. A

könyv szerzõjét, Simándi Istvánt, a szerkesztésben, nyomdai kivite-
lezésben, lektorálásban résztvevõ Maurer Teodórát és Szakáli Annát,
a szereplõket, a könyvbemutató rendezvényének sikeréhez a mun-
kájukkal és a felajánlásokkal közremûködõket, a kiállítás alkotóit és
a szép számú hallgatóságot Vízvári Attila polgármester úr üdvözöl-
te. 

Kovács Szilvia Szántódpuszta Idegenforgalmi vezetõje és Boross Ma-
rietta , néprajztudós egyéb akadályoztatás miatt nem lehettek jelen
a könyvbemutatón. Levelüket és
üzenetüket Maurer Teodóra tol-
mácsolta. 
Szakáli Anna beszélt a Berke-
nye-kör céljáról és arról, hogy
Simándi Istvánnak már a máso-
dik kötetét rendezte kiadás alá.
Ezután beszélgetés keretében
következett a könyv tartalmá-
nak bemutatása, majd a kérdé-
sek és válaszok függvényében a
könyvbõl részleteket olvastak
fel a Berkenye-kör tagjai: Prigli
Zsuzsa, Veit Judit, Prigli Éva,
Hirschmann Attila. Az izgalmas
és némely esetben mulatságos
történetek derültségre fakasz-
tották a közönséget. A felolvasá-
sok során a cselekmények meg-
szakításával nyitottak maradtak
a további fejlemények, felcsigáz-
va ezzel az érdeklõdést a törté-
net iránt.
A kötet bemutatását követõen
kérdéseket tettek fel a szerzõ-
nek, aki boldogan mesélte el a
megélt történeteket és aki, felol-
vasta Prigli Zsuzsa versét, amely
a kötet elsõ oldalán található. �
Szép esténk volt! � nyugtázta
Simándi István, amikor a dedi-
kálások után kicsit fáradtan, de
eltelve az öröm érzésével búcsút
vett a szervezõktõl.
A bemutató végén kedves meghívással almás-, diós pite, linzerkari-
kák, pogácsák és rétes várta a közönséget. Friesz Gyuláné Margitka
rétese olyan nagy sikert aratott, hogy a száz darab rétesbõl pillana-
tok alatt egy szelet sem maradt. Tóth Mihály kõhegyi gazda bora is
kelendõ volt. Ugyanígy Horváth Zsolt süteményei, a balatonföldvári
Margaréta cukrászda pitéi, a Simándi család virslivel töltött falatkái
és a pogácsák. Mindannyiuknak köszönjük a felajánlást, hálásan
gondolunk rájuk. 
A rendezvény sikeréhez természetesen szükség volt az önkormány-
zatok támogatása is. Mind a zamárdi, mind a szántódi önkormány-
zat virág és ajándékcsomaggal köszöntötte a szervezõket, a szerep-
lõket és Simándi Istvánt.
A kötet a szántódi Tüskés Tibor könyvtárban  megvásárolható
1000.-Ft/db áron.
2014. december 20.                                                          

Szakáli Anna 

Simándi István könyvének bemutatója a szántódi Pálóczi Horváth Ádám Mûvelõdési Házban
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SZÉKELYVÉCKE - ZAMÁRDI - SZÉKELYVÉCKE 2014

Tisztelt Zamárdiak!

Rövid beszámolómban igyekszem bemutatni azt a tevékenységet,
amit testvértelepülésünkön, Székelyvéckén végeztem az idei  nyá-
ron.
Elõzmény: tavaly nyáron családommal töltöttünk egy csodálatos
hetet a szépen felújított  �zamárdi (magyar) házban�  Székelyvéc-
kén. Bebarangoltuk a látnivalókat, rengeteg élményt szereztünk
(Gyilkos tó, Békás szoros, stb�)
Megismerkedtünk  kedves emberekkel,igaz székelyekkel. Beszél-
gettem a faluban iskolás gyerekekkel, és megtudtam tõlük, hogy
nem sok népdalt ismernek Erdélyben, a magyar népzene bölcsõ-
jében. Utolsó napon pedig véletlenül- találkoztam egy olyan kö-
zépkorú emberrel, aki munkavégzés közben gyönyörû népdalokat
énekelt.Megismerkedésünk után megbeszéltük, hogy 2014-ben
visszatérek, és felveszem azt a dalkincset, amelyet még senki sem
gyûjtött fel Véckén.
Így történt, 2014 nyarán visszatértem feleségem társaságában.
Megérkezésünk napján, szombaton a késõ délutáni órákban talál-
koztam ismét az adatközlõvel, akirõl kiderült, hogy Fekete Pál
polgármester bátyja, Fekete István. Elfoglaltsága miatt csak kedd-
re tudtuk tenni a népdalgyûjtést.
Vasárnap szervezéssel telt a nap, szerettem volna a falusiaknak
elõadást tartani a népzenénkrõl, valamint dunántúli(fõleg somo-
gyi) népdalokat tanítani.
Hétfõ estére vártam az érdeklõdõket a kultúrházba, néhányan
megtisztelték a rendezvényt, köztük a polgármester úr is.
Nagyon jól sikerült a közel 2 órás elõadás, majd közös daltanulás.
A lelkes helybeliek boldogan énekelték a somogyi és zalai dal-
csokrokat, melyeket én állítottam össze, és másoltam a résztve-
võknek.
A végén megkértek, hogy legyen még egy találkozás, melyet szer-
da estére tettünk. Kétszerannyian jöttek el, rengeteget énekel-
tünk, és a nyugdíjas kórus tagjai is énekeltek véckei dalokat, me-
lyeket hozzáteszek a Fekete Istvántól gyûjtött dalokhoz.
Külön öröm volt számomra, hogy az idõsebb korosztály mellett
sok kisgyerek, még óvodások is voltak! Mindkét elõadásról képe-
ket és videófelvételeket készített feleségem, Béres Judit, zamárdi
óvónõ.
A képekbõl egy fotóalbumot készítettem, melyet átadtam
Csákovics Gyula polgármesternek. Remélem, mindenkinek tet-
szeni fog, aki megtekinti.
A két elõadás között, kedden találkoztam Fekete úrral és anyósá-
val, akiktõl estig sok  népdalt vettem fel, megmentve az utókornak
a feledés homályától.
A felvett dalokat feldolgoztam, lekottáztam, és egy kis kiadvány-
ban (mely népszerûsíti Zamárdi város és Székelyvécke szoros kap-

csolatát) szeretném megjelentetni. A dalok mellett képek és ri-
portok is színesítenék a könyvecskét,már az utolsó simításoknál
tartok. December végén Budapesten tartok elõadást tapasztalata-
imról, élményeimrõl, ahol véckei népdalokat is tanítok majd a
hallgatóságnak. Ezután  szeretnék  egy elõadást tartani a zamárdi
kultúrházban is január közepén,továbbá szeretnék egy cikket a vá-
ros újságában, a Zamárdi Hírmondóban  megjelentetni. Ha lehe-
tõséget kapok, szívesen folytatnám megkezdett munkámat 2015-
ben a Székelyvécke és Zamárdi közötti barátság elmélyítésére.

Siófok, 2014 december.   
Tisztelettel és barátsággal:

Nagy Ágoston, tanár

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

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

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

veszélyes fák kivágása,gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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



December 13- i és 14-i adventi vásá-
runkra kereskedelmi mennyiségû ado-
mány gyûlt össze, fõként ruhanemûk-
bõl. Ezek voltak a legkelendõbbek a
mézeskalács figurák után. A szombat
délutáni forgalom - talán a munka-
napnak köszönhetõen - nagyobb volt a
vasárnap délelõttinél.
Az eladott tárgyakból - és pénzado-
mányokból - 85000 forint jött össze.
Egy részébõl élelmiszert vásároltunk;
kiegészítettük azt, ami a lakosságtól
érkezett az adventi idõszakban. A
krumplitól kezdve az élesztõig - kb.
95000 forint értékben - sok minden ér-
kezett: liszt, cukor, rizs, étolaj, zsír,
levespor, konzerv, csokoládé, szalon-
cukor, alma...
December 20-án, szombaton 13 rászo-
ruló családnak, egyedülállónak készí-
tettünk össze csomagot; ezeket még
aznap házhoz is szállítottuk.
Nagyon köszönjük a zamárdi - és nem
zamárdi - lakosoknak a tárgyi, - élel-
miszer - és pénzadományt, mellyel
hozzájárultak néhány nehéz sorsú
embertársuk Jézuska-várásának szeb-
bé tételéhez.
Köszönet illeti azokat a 65 felettieket -
3 személyt -, akik lemondtak SPAR-
utalványukról a náluk rosszabb hely-
zetben élõk megsegítésére.
Hálás vagyok a Karitász csoport tagja-
inak és aktivistáinak a vásárt megelõ-
zõ fáradságos, önzetlen munkájukért!
Minden hónap 1. hétfõjén - 14 és 16
óra között - rendelkezésükre állunk
mind a ruhanemõre, cipõre igényt tar-
tó rászorulóknak, mind az adomá-
nyozni szándékozóknak.
Termünk a Honvéd utca és a Fõ utca
sarkán álló épületben található.
Számlaszámunk: 50800221 - 10007606
Telefonos elérhetõség: 348 � 524.

Bemné Schneider Mária

2015. január 15.oldal Zamárdi Hírmondó

HELYTÖRTÉNET KARITÁSZ HÍREK

Zamárdi évfordulónaptára 2015

280 éve 1735-ben Grasso Vilebáld tihanyi apát megkezdte � a török megszállás
alatt elpusztult - �Nagyzamárd puszta� betelepítését.

275 éve 1740-tõl van iskolája és tanítója Zamárdinak. Az elsõ tanító � levéltári
források szerint � Szíj Márton volt.

230 éve 1785-ben Vajda Sámuel apát támogatásával megépült a plébánia. Ekkor nevezték 
ki a község elsõ plébánosát, Bosnyák Benedeket is.

170 éve 1885-ben a legnagyobb kolerajárvány pusztított a faluban. Az anyakönyvben 
bejegyzett halottak száma 62 fõ, ebbõl 32-en kolerában haltak meg.

160 éve 1855-ben a kolerajárvány után elkészült az elsõ kõkereszt. Napjainkban a
Fõ utcában a Balatoni-ház elõtt áll.

110 éve 1905. március 28-án leégett a templomtetõ, a tûz martalékává vált a torony és
a harangok.

100 éve 1915-ben az egyházi házassági anyakönyvben az alábbi bejegyzés található:
�Nõtlen fiatalembereink 1 ½ éve a világháborúban küzdenek, emiatt 1915-ben 
házasságkötés nem történt.�

70 éve 1945 március végén, április elején Zamárdi község lakossága � négy hónap
kitelepítés után � hazatért Balatonendrédrõl.

70 éve 1945 áprilisában a �Földosztó Bizottság kiosztja Szántód és Tóközpuszta
földjeit.� A bizottság elnöke Friesz János bíró volt, a földeket kimérte Novák Ferenc
aratógazda.

65 éve 1950-ben Siófokon létrehozták a járási szülõotthont. Ez évtõl az ott született
zamárdi gyermekek születési helye: Siófok.

65 éve 1950. október 22-én tartandó tanácsválasztások után megalakult a községi tanács. 
Elsõ elnöke Nagy Pál kõmûves lett.

55 éve 1960. március 25-én � 73 éves korában � meghalt Szarka Valér plébános. Két nap
múlva elhunyt, utóda Pataki Ferenc plébános. Mindketten a zamárdi temetõben
nyugszanak. 

55 éve 1960-ban Sebestyén Lajos lett a községi tanács elnöke. Ezt a tisztségét � nyugdíjba
vonulásáig � látta el.

50 éve 1965-ben Friesz Kázmért, a balatonendrédi iskola igazgatóját � átsorolással -
a Járási Tanács Mûvelõdésügyi Osztálya a zamárdi iskola igazgatójává kinevezte.
Ezt a tisztségét � 1991-ig � nyugdíjazásáig látta el.

45 éve 1970. január elsején Zamárdi lakossága: 1785 fõ.
45 éve 1970. július 22-én elkezdõdik egy új négytantermes iskola építése.
45 éve 1970. július 3-án � felsõbb utasításra � megtörtént Zamárdi és Balatonendréd 

községek összevonása.
40 éve 1975 nyarán elkészült a tájház. Az épület a XIX. század (1847) elsõ felében kialakult

stílus jegyeit viseli, jellegzetes balatoni oszloptornácos ház.
35 éve 1980. szeptember 23-án �Emléktáblát� avattak a Fõvárosi Nevelõotthon bejáratánál

annak emlékére, hogy 1939-1941 között itt egy lengyel gimnázium mûködött.
25 éve 1990. szeptember 3-án helyhatósági választásokat tartottak. A község polgármestere

Kiss Zoltán lett, aki elõzõleg a GAMESZ vezetõje volt.
20 éve 1995 áprilisában megalakult a �Nõk a Balatonért� helyi szervezete. A csoport

vezetõjévé Kalmár Imrénét választották meg.

Az eseménynaptárt összeállította: Friesz Kázmér

�Az Isten a
szeretetet adta az
embereknek, hogy
elbírják egymást a
világban.�

/Márai Sándor/
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Január hónapban
Zamárdi

csütörtök 17 óra
szombat  17 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 17 óra
vasárnap 10 óra

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

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: 2015. január 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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ pályázatot hirdet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonába lévõ,
GAMESZ kezelésû Zamárdi Balatonszéplak� Alsó, Viola u. 9. sz. alatti üdülõjének üzemeltetésére,

gondnoki teendõk ellátására, vállalkozási szerzõdés keretében.

A vállalkozási szerzõdés idõtartama: 2015.03.01. � 2015.12.31.
Fentiekben rögzített üdülõ üzemeltetés, gondnoki teendõk ellátásának részletes feladatait tartalmazó
dokumentáció kérhetõ a zamardi@budavargmsz.hu email címre küldött kérelem alapján.
A pályázat benyújtási határideje: 2015.01.20. 

Pályázati feltétel:
• 3 évet és 100 férõhelyet meghaladó üdülõ üzemeltetési és gondnoki gyakorlat,
• szállásszolgáltatás és vendéglátás szakirányú képzettség,
• karbantartással összefüggõ szakképesítés,
• büntetlen elõélet, 
• magyar állampolgárság.

Benyújtandó dokumentáció:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Szakmai koncepció az üdülõ üzemeltetésére és gondnoki teendõk ellátására vonatkozóan
• Üdülõ üzemeltetési és gondnoki tevékenységekrõl szóló referenciák
• Vállalkozási  tevékenységre  vonatkozó  köztartozás nemlegességének  igazolását  szolgáló

NAV igazolás
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Pályázat benyújtandó: zamardi@budavargmsz.hu email címre.

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:
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Zamárdi vitorláskikötõ 2015 telén

Vízkereszt túra 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Önkormányzati hírek

Rövid hírek

Búcsú Perjési Jánostól

Egészségõr Egyesület hírei

Közösségi házi hírek

Iskolai hírek

Babaképek

Óvodai hírek

Tourinform Iroda hírei

NABE hírek

Vízkereszt után

Hirdetések 

TARTALOMBÓL:

Összefoglaló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2014. december 15-i
ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester napirend elõtt tájékoztatta a képviselõ-
testületet, hogy az óvoda új szárnyának átadása megtörtént. A bõvítést úgy
oldották meg, hogy a zöldterület nem lett kevesebb.
A Balatoni Szövetség közgyûlésén, mint Zamárdi polgármesterét elnökségi
tagnak megválasztották. Tisztségével, munkájával szeretné a szövetség
munkáját, megújulását segíteni. 
A közbiztonság növelése címû pályázaton az Önkormányzat 2.5 M Ft összeget
nyert, melyet a kamerarendszer bõvítésére használnak fel. 
Lengyelországi testvértelepülésünkön új polgármestert választottak, az eddigi
polgármesternek, Henrik Sulujának nem sikerült az újabb megmérettetés. A
kapcsolatot fel fogják venni az új vezetéssel.
Villány testvértelepülésünkön a hivatal vezetésében lett változás, a jegyzõ és az
aljegyzõ távozott.

- A kt.elfogadta a 2014. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót,
s az ÁSZ-jelentést.

- A központi orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés megjelent a
Hírmondó elõzõ számában. Emlékeztetõül az orvosi ügyelet címe:
8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1. szám alatti rendelõben
a fennjáró betegek ellátása.
Az ügyeleti rendelõ a 84/340-113 telefonvonalon érhetõ el.

- Balaton Sound és Strand Fesztivállal kapcsolatos döntések

A képviselõ-testület megtárgyalta a Sziget Kft és a Volt Kft kérelmét, és az
alábbi lényeges feltételekkel a szerzõdés elõkészítését rendeli el:

Hozzájárul ahhoz, 2015-tõl 2020-ig a következõ két zenei nagy rendezvény
megrendezésre kerüljön Zamárdi területén:

� Balaton Sound: 
� 2015-ben július 9-12., 
� 2016-ban július 7-10-ig (nulladik nap esetén egy nappal korábban  kezdõdik).
�2017: június 28- július 2.,
�2018: július 5- július 8., 
�2019: július 4- július 7., 
�2020: július 2- július 5. (nulladik nap esetében egy nappal korábban kezdõdik)
�Strand Fesztivál: minden évben augusztus 21-tõl kezdõdik

(augusztus 20.  a nulladik nap). 
(A szerzõdésben naptári napra szükséges a rendezvény idejét meg
jelölni.) 
A kt. hozzájárul ahhoz, hogy a Strand Fesztivál kibõvüljön a
B My Lake fesztivállal, a Strand Fesztivállal azonos idõpontban, de a 
Balaton Sound fesztivál által igénybevett teljes területnagyságon.

Bérleti díj:
2015-2019 között évi 50.000.000,- Ft,
2020-ban 55.000.000,- Ft.

A két rendezvényszervezõ vállalása szerint a rendezvény terület rekultivá-
ciójára és fejlesztésére bruttó 64.992.250,- Ft-ot fordítanak a bérleti idõtarta-
ma alatt, melyet a képviselõ-testület elfogad.



2015. február 3.oldal Zamárdi Hírmondó

- FilmZene fesztivál megrendezésével kapcsolatos döntés

A képviselõ-testület 2015. évben is engedélyezi a
FilmZene fesztivál megrendezését az elõzõ évhez hason-
lóan abban az esetben, amennyiben a szervezõk a tartozá-
sukat még ebben az évben rendezik a helyi vállalkozók
felé.
A  fesztivál idõpontjának elfogadja 2015. augusztus 6-9.
közötti idõszakot, és a fesztivál megszervezéséhez szük-
séges önkormányzati területet ingyenesen biztosítja a ren-
dezvény idejére.

Mivel a fenti idõpont a Balatoni Játszadalom idõpontjával
megegyezõ, célszerû a két rendezvényt együttmûködés
keretében megszervezni.
A kt. a rendezvényekre vonatkozóan, amennyiben nem
önkormányzati rendezvény, 500.000,- Ft kaució
befizetését kéri a szervezõktõl, és amennyiben a ren-
dezvény 60 napon belül kerül lemondásra, a kauciót az
Önkormányzat nem fizeti vissza.

- Önkormányzati gépkocsi vásárlása

A kt. a Siómotor Kft ajánlatában szereplõ Mitsubishi
ASX gépkocsit vásárolja meg 2015. január hónapban. A
gépkocsi vásárlására 5.000.000,- Ft keretösszeget biz-
tosít.A jelenlegi gépkocsit más célokra felhasználja az
Önkormányzat.

- Balatonendrédi buszjárat útvonalának módosítása

A képviselõ-testület a balatonendrédi buszjáratra
vonatkozó változatok közül az 1. számút fogadja el
(Honvéd utca, Közösségi Ház és orvosi rendelõk közötti
szakasz).

Úgy dönt, hogy Elter Imre bizottsági tag javaslatát a vasút
melletti helyszín módosítására vonatkozóan tovább kell
vizsgálni.

- Zamárdi, Kiss Ernõ utca sebességkorlátozása

A képviselõ-testület 4 db 30-as sebességkorlátozó tábla
kihelyezését rendeli el a Kiss Ernõ utca azon szakaszára,
ahol a sebességkorlátozás indokolt. 

A kt. a Kiss Ernõ utca � Eötvös utca keresztezõdés prob-
lémáját szakember bevonásával kívánja megoldani.

-  Szabadság tér térburkolási munkái

A kt. a Szabadság tér térburkolási munkáinak elvégzésév-
el a 2. sz. Mélyépítõ Kft-t bízza meg az árajánlatban
szerelõ bruttó 980.027,- Ft  összegben.

-  Balatonkör kerékpáros verseny megszervezése

A kt. engedélyezi a 2015. április 25-én megrendezésre
kerülõ Balatonkör kerékpáros rendezvény megtartását,
melyhez 500.000,- Ft összegû támogatást biztosít. A támo-
gatási összegbõl kerüljenek levonásra a Zöldfa utcai vizes-
blokknál a rendezvény ideje alatt használt közmûdíjak.
Továbbá a rendezvény megszervezéséhez a Zöldfa utcai
vizesblokk környékét térítésmentesen biztosítja a
képviselõ-testület.

-  2015. évi rendezvénynaptár megtárgyalása, rendezvé-
nyekkel kapcsolatos döntések

� A képviselõ-testület év elején rögzíti a végleges ren-
dezvénynaptárat, miután a civil szervezetek a program-
jaikat véglegesítik.
� A nem önkormányzati szervezésû rendezvények bérleti
szerzõdésével egyidejûleg a rendezõk sávos megoldásban
az alábbi összegek alapján kauciót fizessenek be az Önko-
rmányzat számlájára, amely összeg abban az esetben nem
jár vissza, ha a rendezvényt 60 napon belül annak kezde-
téig visszamondják saját hibájukból. Ez alól kivétel az
500.000,- Ft alatti besorolású rendezvény, amelynél a saját
hibából történõ visszamondás határideje 30 nap.
� Kaució összegek: 500 e Ft alatt 50.000,- Ft 

500 e � 1 M Ft között 100 e Ft,
1-2 M Ft között 200 e Ft,
3-4 M Ft között 400 e Ft,
4-5 M Ft között 500 e Ft.

� A bizottság javaslatát a testület elfogadja, a ren-
dezvényekre biztosított összeg a 2015. évi költségvetésben
a Tourinform Irodához legyen besorolva a könnyebb ügy-
intézés és átláthatóság miatt.
� A közmeghallgatás idõpontja is kerüljön be a végleges
változatba.

-  Kárpule Kázmér kérelme trianoni emlékmûvel kapcso-
latban

-
A kt. megtárgyalta a Kárpule Kázmér által javasolt tri-
anoni emlékmû elhelyezésére vonatkozó kérelmét, és úgy
dönt, hogy az Önkormányzat veszi fel az illetékes min-
isztériummal a kapcsolatot, mivel a bizottság javaslata
alapján az emlékmû elhelyezése célszerû lenne egy forgal-
masabb autóút, autópálya mellett.
A kapcsolatfelvétel önkormányzati részrõl történõ
koordinálására felkéri Gál Péter képviselõt.

-  Kárpule Kázmér javaslata parti szálloda létesítéssel 
kapcsolatban

A testület Kárpule Kázmér beadványát, mely a parti
sávban szálloda komplexum létesítésére vonatkozik, nem
támogatja, megvalósítását a hatályos jogszabályok nem is
engedélyezik.

Matyikó Zsuzsa



FIGYELEM!

2015. február 1-tõl megváltozik a
központi orvosi ügyelet rendje

Értesítjük Zamárdi lakosságát és a városba
érkezõ nyaralóvendégeket, hogy 2015. február
1-jétõl   NEM   Siófokon,  hanem  Balatonföld-
váron vehetik igénybe a központi orvosi
ügyeleti ellátást! 

Cím:
8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1.

Telefon: 84/340-113.

Ügyeleti idõ:
Munkanapokon:

16.00 órától másnap 08.00 óráig,
Vasárnap és munkaszüneti napokon:

08.00 órától másnap 08.00 óráig.

Zamárdi Város
Önkormányzata
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Felhívás méhészkedést folytatóknak!

Tisztelt Méhész!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a méhészkedést minden
évben február hó végéig, az újonnan kezdett
méhészkedést pedig nyolc napon belül az önkor-
mányzat Jegyzõjének be kell jelenteni, aki a méhészeket
e bejelentés alapján vesz nyilvántartásba és azt folyam-
atosan vezeti. A bejelentõlap a Polgármesteri Hivatal 8.
sz. irodájában beszerezhetõ, vagy a www.zamardi.hu
honlapról letölthetõ.

Nagy Gáborné munkatárs

Felhívás 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgal-

mazásáról szóló törvény 2015. január 01-jétõl hatályos

módosítása következtében az alkoholpárlatok magán-

fõzésre és bérfõzésre vonatkozó szabályai jelentõs

mértékben megváltoztak.

Fenti idõponttól a magánfõzõ a desztillálóberendezés

feletti tulajdonszerzést az azt követõ 15 napon belül

köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzat

adóhatóságához. A bejelentést formanyomtatványon

kell megtenni, nyomtatvány a város hivatalos hon-

lapjáról letölthetõ, illetve hivatalunkban kérhetõ. A már

berendezéssel rendelkezõ személyeknek ezt a bejelen-

tést 2015. január 15-ig kellett megtennie. Kérjük, hogy

aki a fenti határidõt elmulasztotta, az haladéktalanul

szíveskedjen felkeresni hivatalunkat és a bejelentést

pótlólag megtenni, mivel a helyi adóhatóságnak jelen-

tési kötelezettsége van a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

irányába.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a 2015. évben

magánfõzésben elõállított párlat adókötelessé vált. Az

adóbevallást az idei évben fõzött párlatokra

vonatkozóan elsõ alkalommal 2016-ban kell megtenni.

A magánfõzésben elõállított párlat adója(átalányadója)

évi 1.000,- Ft, mely a helyi önkormányzat bevétele.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Mulesza Jánosné,
Bözsi néni

2015. január 17-én töltötte
be 92. életévét.

Az önkormányzat humán
bizottsága köszöntötte õt a

jeles nap alkalmából.

Isten éltesse még sokáig jó
erõben, egészségben!

EMERGENCY

SERVICE

Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy a 2015. évi veszettség elleni oltásra az alábbi helyeken és idõpontokban kerül sor:

Zamárdi Volt Gamesz parkoló (Fõ utca) 04. 01. 7.00 9.00
Széles csapás sarok 04. 01. 9.15 9.45.
Tóköz-puszta 04. 12. 8.30 8.45

Pótoltás Volt GAMESZ parkoló (Fõ utca) 04. 13. 17.30 18.30 
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Tisztelt Gyászoló Közösség: Családtagok! Barátok! Ismerõsök!

Azért gyûltünk egybe,
hogy végsõ búcsút ve-
gyünk Perjési Jánostól,
Zamárdi város díszpol-
gárától.
Perjési János 1942-ben
született Nagyváradon.
1949 óta élt Zamárdiban.
Aktívan részt vett a
közösségi életben.
Mérnökemberként úgy
érezte, hogy szakmája

kötelezi Zamárdi építészeti megformálásában. Az 1994-
es önkormányzati választásokon települési képviselõnek
választották, s õ lett egyben Zamárdi alpolgármestere is.
A község közéletében a polgári öntudat erõsítését, a
szolgáltató önkormányzat megteremtését, a közélet tisz-
taságát, szülõföldjét és hazáját ismerõ és szeretõ ifjúság
nevelését tûzte ki céljául. Fontos feladatának érezte a
Balaton megóvását.
1996 nyarán, az idõközi választásokig a település elsõ
embereként képviselte Zamárdit.
A 2002-es választásokon újra bizalmat szavazott neki a
település lakossága, bizonyítva azt, hogy tisztelik, becsü-
lik, adnak a szavára.
�Döntéshozatalom alapja a keresztény erkölcs� � vallot-
ta. Ennek szellemében végezte képviselõi munkáját.
Szilárd erkölcsi alapokon nyugvó, megfontolt döntései,
kifinomult esztétikai érzéke meghatározó volt mind a
bizottsági munkában, mind a képviselõ- testületi
határozatok meghozatalakor.
Igazságérzetét mélyen bántotta a szántódi leválás. A
településrész elszakadása elleni küzdelem egyik élhar-

cosa volt. Szerette Zamárdit, kötõdött a településhez,
ugyanakkor sohasem felejtette el szülõföldjét, Szt.
László királyunk nyughelyét. Meghatározó szerepet vál-
lalt az erdélyi testvér-települési kapcsolat kiépítésében.
Nem volt nélküle trianoni megemlékezés, és állandó
résztvevõje volt az aradi vértanúk emlékére megren-
dezett eseménynek.
Õ alapította az általános iskola Fekete István-díját,
amellyel a legkiválóbb diákokat jutalmazzák. Saját költ-
ségén újíttatta fel a Szabadság téren lévõ �Magyar fáj-
dalom� szobrot.
Közéleti szerepvállalása a képviselõi munkán kívül is
jelentõs volt, hiszen �civilként� is nyitott szemmel járta a
települést. Lokálpatriótaként védte az értékeinket, építõ
szándékkal jelezte észrevételeit. Mûszaki tudása,
ismeretei mindig hasznos segítséget jelentettek.

Kedves János! 
1998-ban, a ciklus végén egy könyvvel ajándékoztál meg
bennünket, megköszönve az együtt végzett négy éves
képviselõi munkát. Most én köszönöm meg mindannyi-
unk nevében a településért végzett önzetlen és áldozatos
tevékenységedet. Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy
együtt dolgozhattunk Veled. Köszönjük, hogy
megtiszteltél bennünket barátságoddal. 
Fájó szívvel búcsúzunk Tõled, de sohasem felejtünk el!
Szellemiséged itt él továbbra is közöttünk, mindig ehhez
a közösséghez fogsz tartozni! Eszünkbe jutsz a
Millenniumi Emlékmûrõl, vagy amikor végigsétálunk a
Kossuth Lajos utcán�
Nyugodj békében! 

Csákovics Gyula
polgármester

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Somogyi Hírlap 2015.január15.
�A civilizációs betegségben szenvedõk átlagosan  5 - 10
évvel élnek rövidebb ideig egészséges társaiknál. A magyar
lakosság mindössze 5 százaléka végez megfelelõ minõségû
és mennyiségû testmozgást.
/A nyugati országokban ez  15 -20 százalékot is eléri./ 
Az  � Élj tovább  5 évvel� elnevezésû mozgalom arra hiva-
tott, hogy népszerûsítse a rendszeres testmozgást, hangsú-
lyozza a megelõzés és a szûrõvizsgálatok fontosságát,
valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a mozgás az
egészség hosszú távú megõrzésének alapja. A mozgáshiány
nagyon sok betegség rizikótényezõje / szívinfarktus,
agyvérzés, rák, mozgásszervi megbetegedések, magas
vérnyomás /
A túlsúly kevésbé árt az egészségnek, mint a mozgáshiány.�
Egyesületünk messzemenõkig egyetért a fenti megállapítá-
sokkal.Ezt tükrözi eddigi tevékenységünk, és erre alapoz-
zuk az új esztendõ terveit.
Január 12-én tartott elsõ összejövetelünkön értékeltük az
elmúlt év eredményeit, és közösen állítottuk össze a 2015.
év programját.

Taglétszámunk � legnagyobb örömünkre � a 8 új belépõnek
is köszönhetõen, 141 fõre bõvült.
Takácsné Horváth Szilvia elnök asszony beszámolóját  - a
Zamárdi Hírmondó januári számában már közöltük �
élénk hozzászólások kísérték. Többen is szóltak rendszeres
botos gyalogló programjaink jótékony hatásáról. Heti két
alkalommal � csütörtökön és vasárnap 14 órától a Fõ utca
végén lévõ keresztnél - várjuk az újabb csatlakozókat.
Botok megrendelésében Pergéné Kriszta segítségére
számíthatnak az érdeklõdõk /06 / 30 / 945- 36 40 /.
Gulyásné Ani vezetésével keddenként 16.30-tól jóga,  
szerdánként 16 órától gerinctorna.
Minden kedden 14.45-tõl Prigliné Zsuzsa és Hirschmann
Renáta vezet foglalkozást �Relaxáció, meditáció, jóga �
címmel.Minden hónap 3. hétfõjén 14 .30-tól Lovretics
Gerti tart gyógyító beszélgetést  éríntett tagjaink számára.
A fenti lehetõségeket érdemes megismerni, hogy aztán
igények és adottságok alapján a legmegfelelõbbet lehessen
kiválasztani.
Az új esztendõben is folytatjuk hagyományos program-
jainkat, de azokat újabbakkal is kiegészítjük: 
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Május 1. �Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért! �
Május 31. Egyesületünk elõször szervez vidám, játékos
gyermeknapot.

Tervezett elõadásaink:
�Mozgással az egészségért� sportedzõ, gyógytornász és
speciális technikát alkalmazó masszõr lesz a vendégünk.
Eöry Ajándok országos hírû orvos a meridián torna
elméleti és gyakorlati titkaiba fog beavatni. A gyógy-
növények szakértõje, a bükkszentkereszti Gyuri bácsi õszre
ígéri látogatását Zamárdiba. Idén is lesz egészségnapunk.
Bagdy Emõke által ajánlott Bagdi Bellát szeretnénk
meghívni, aki a pozitív gondolkodás terápiájának avatott
szakértõje.

A tervezett programok idõpontjait az elõadókkal
egyeztetjük, idõben adunk információt a Zamárdi
Hírmondóban.

Szûrések: 
Április közepére kapunk lehetõséget a Kaposi Mór Oktató
Kórház Prevenciós Osztályától komplex szûrésre. Az
idõpontot és a jelentkezés módját az újságban jelezzük.
Akik dr. Fülöp Zoltán ultrahangos vizsgálatát kívánják
igénybe venni, jelentkezzenek Takácsné Horváth  Szilviánál
/ 06 / 30 /85 - 099 11/

Kirándulások:
Áprilisban egy napra az Õrségbe, majd Budapestre, õsszel

Kõszegre és környékére tervezünk kétnapos országismereti
utazást.

Legközelebb február 9-én, hétfõn  farsangi össze-
jövetelünkön találkozunk.

február

alkalmi programok, események:

4-e, 9:00-: Szilvi- használtruha vásár

4-e, 14:00: Segítõ Kezek-rendezvény

5-e, 9:00: vásár

6-a, 14:00: termékbemutató

7-e: Herczegh Ferenc Pilis-történet kutató elõadása a
Berkenye - kör szervezésében

14-e, 16:00 � 18:00: Télbúcsúztató vigasság a farsangi
népszokások tükrében, szójátékokkal fûszerezve az
anyanyelv világnapja alkalkmából.

14-e, 18:00: Farsangi vidám elõadás: a Kajárpéci
Vízirevü bemutatja Zamárdiban a Winnetou Kajárpécen
címû �ismeretterjesztõ� kinema-szkeccsét!

19-e, 9:00: vásár

21-e: Óvodai SZM-bál

22-e, 15:00: 20 éves a Nabe! � ünnepi rendezvény

25-e, 17:00: Harangszó a kommunizmus áldozatainak
emlékére.

A fenti havi programlista természetesen még gazdagod-
hat a Közösségi Házban tartandó civil szervezésû prog-

ramok által.

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ kö-
zösségeink: Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság,
Berkenye Helyi Alkotómûvész Kör, Gyermek rajzszakkör,
Egészségõr Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület helyi
csoportja, Nyugdíjas klub. Örömmel fogadnak új tago-
kat, jelentkezõket mindnyájan! 

Januári visszatekintés: 

Magyar Kultúra napi rendezvényünk, úgy érzem, nagyon
méltó volt e nap tartalmi súlyához. Mátyás Szabolcs
debreceni író, kutató számba vette Nobel-díjasainkat,
olimpikonjainkat és világhíres, bár itthon nem nagyon
számon tartott feltalálóinkat. Nincs mód az elõadás rész-
letes ismertetésére, ezért csak pár érdekességet hadd
villantsak fel, hogy egy kicsit fájdítsam azok szívét, akik
majdnem eljöttek vasárnap! Jóval több, a magyarság-
hoz kötõdõ Nobel-díjasunk van, mint amennyit számon
tart Magyarország! Például Daniel Carleton Gajdusek fi-
zikus orvoskutatót említem meg. Édesapja felvidéki szlo-
vák, anyai ága pedig debreceni. Õ már az USA-ban szü-
letett. Orvosi Nobel-díjat megosztva a kuru nevû gyógyít-
hatatlan agybetegség kutatásáért kapta. Nagyszerû lé-
lek volt: 65 gyermeket fogadott örökbe a világ több pont-
járól és támogatott! Áttérve a sportra, százhatvanegyné-
hány magyarországi olimpiai bajnoki cím született ed-
dig. Mátyás Szabolcs összegyûjtötte, hogy még vagy

Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek!
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ISKOLAI HÍREK

negyven magyar nyert olimpiai bajnokságot más nemzet
színeiben. Például Torma Gyula ökölvívó (Csehszlová-
kia), Szabó Kati tornász (Románia), Szõnyi Rebeka úszó
(USA). De említsük meg Johnny Weissmüllert, Mark
Spitzet is. E híres úszók is magyar felmenõkkel bírtak. Vi-
lághírû feltalálóink közül csak egyet hadd emeljek ki a
sorból most, Barényi Bélát! Ahogy elõadónk említette, õt
nevezhetjük a magyar Edisonnak! Vagy 2500, fõképp az
autógyártásban használatos találmánya volt! Õ álmodta
meg a bogárhátú Volkswagent. E témában még néhány
érdekesség: a Basic-program, a színes tv, az email, a
zeppelin léghajó stb. � hosszú a sor - mind magyar el-
mék szüleményei! A rendezvény másik felében a szege-
di Mentés Másként népzenei trió muzsikált. Tagjai:
Ivánovics Tünde, Fábri Géza, Lipták Dániel. Különleges
hangzású zenéjükkel egyedieknek mondhatók a magyar
népzenei palettán. Koboz, hegedû, tambura, gardon �ar-
zenáljuk� fõ összetevõi, és ezek mellé párosul Ivánovics
Tünde gyönyörû énekhangja, és az énekesnõ zenét mé-
lyen átélõ elõadásmódja. A trió népzenei körképét Mold-
va, Bukovina, Felcsík, Horvát-Szlavónia népzenéi és da-
lai és egy csodaszép megzenésített Balassi Bálint vers
alkották. Mûsoruk után egy kis moldvai táncházzal a kö-
zönség egy része is cselekvõ résztvevõvé vált, az idõ-
sebbek pedig csendes derûvel szemükben követték a fi-
atalok táncát. Itt hívjuk fel a kedves olvasók figyelmét,
hogy a Közösségi Ház szervezésében április 16-19-e kö-
zött buszos kirándulást tervezünk Felvidékre, a Vág völ-
gyébe. Útiterveink, amelyekbõl a végleges program ösz-
szeáll: Pozsony, Dévény, Mária-völgy kegyhely, Modor,
Bazin, Nagyszombat, Szomolány, Pöstyén. Beckó vára,
Trencsén, Trencsénteplic, Illava, Vágbeszterce, Zsolna,
Nagybiccse, Sztrecsnói-szoros,  Vágváralja, Vágújhely,
Csejte. Érdeklõdni, jelentkezni lehet a 30-3325009-es te-

lefonszámon, vagy a koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu
címen. A részletekrõl (költség, szállás) február közepe
táján tudunk érdemi információt adni. 

Gál Péter (köz.ház)

Január 5-én újult erõvel kezdtük a munkát.

A hónap nagy része a kultúra napjához kapcsolódó házi

versenyek jegyében telt. 

Az alsósok a mesemondó-, a felsõsök a versmondó-

versenyen már december utolsó tanítási napjaiban számot

adtak felkészülésükrõl.

8-án a 3-4. osztályosok nyelvtan-helyesírás versenye zajlott. 

12-én az alsósok matematikaversenyen vettek részt.

14-én rajzversenyen mutatkoztak be ügyeskezû diákjaink. 

15-én a hangos olvasási verseny hozta lázba alsósainkat. A

felsõsök fogalmazásban és helyesírásban is vetélkedhettek.

16-án zárult a félév, s ezen a héten csodálhattuk meg nép-

táncosainkat, akik félévi vizsgát tettek.

21-én Siófokon a Lotz �Szövegértési verseny� megyei for-

dulójában 10 tanulónk versengett. 

22-én a városi kultúra napi ünnepségen megemlékeztünk

Kölcsey Ferencrõl, Himnuszunk szerzõjérõl. Ezt követõen

házi versenyeink gyõztesei vehették át jutalmukat. 

Legjobb vers- és mesemondóink valamint népdaléneke-

seink nagyszerûen mutatkoztak be a szép számban jelen-

levõ közönségnek.

24-én kelt útra iskolánk 26 tanulója, hogy meghódítsa a

Beszkidek lejtõit. Lengyel testvértelepülésünkön, Ustrzyki

Dolne-ben egy szép hetet tölthetnek el /remélhetõleg az

idõjárás is kegyeibe fogadja õket/.

*

Január elején hirdették ki a HEBE országos német nyelvi

csapatverseny eredményeit. Két nyelvi szinten 3 csapatunk

indult. Az ötödikesek �Weihnachtsmädchen� csapata

remekelt, 64 csapat közül a 2. helyen végeztek. HAVAS

LÉNA, SIMONYI DIÁNA, SZABÓ PETRA, FICSOR

NÓRA alkotta a csapatot. A másik csapat /PAPP VERONI-

KA, TAKÁCS FLÓRA, SZABÓ BENCE/ a 6. lett. Kitettek

magukért a 6. osztályosok is, õk 87 csapat közül a 3. helyet

szerezték meg. A csapatban BALOGH VERONIKA,

HORVÁTH LUCA, SZABADKAI RÉKA, NAGY GERGÕ

és BOKOR LEVENTE ügyeskedett.

H.J. Iskolai cikk folytatása a 10. oldalon

Nagy Ágoston 2. elõadása január

Nagy Ágoston 1. elõadása január



Veres Kristóf Bertold 2014. 02. 05.

Péter Dalma Viktória 2014. 02. 12.

Geiger Emma 2014. 02. 14. Ibriksz Máté 2014. 04. 15.

Fekete Richárd 2014. 04. 14.

Kizlinger Dániel 2014. 03. 21.

Harai Zsolt 2014. 08. 21.

Pavelka Bercel 2014. 08. 20.

ZZ AA MM ÁÁ RR DD II       ÚÚ JJ SS ZZ ÜÜ LL ÖÖ TT TT JJ EE II   22 00 11 44 ..



Vörös Zétény 2014.10.29.

Harmath Levente Zsolt  2014. 08. 24.

Jócsik Mihály 2014. 12. 05.

Cserháti Lilien Rebeka 2014. 12. 12.Nemestóthy Róza Márta 2014. 08. 30.

Tóth-Méri Csongor 2014. 09. 30. Uzsoki Ambrus Zénó 2014. 06. 24.

SS ZZ ÜÜ LL ÖÖ TT TT JJ EE II   22 00 11 44 ..
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KULTÚRA NAPI DÍJAZOTTAK  /2015. JANUÁR 22./

A Zamárdi Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány

köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával
181668 Ft-tal támogatták alapítványunkat. Ezt az összeget a szociálisan rászoruló tanulók támo-
gatására használtuk fel.

Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával segítsék iskolánkat!

Az alapítvány adószáma: 18775882-1-14

Felajánlásaikat elõre is köszönjük!

Tisztelettel: az alapítvány kuratóriuma

Felsõ tagozat:

Helyesírási verseny
5.o.    Gál László Bulcsú
6.o.    Balogh Veronika 
7.o.    Walter Dominika Anna
8.o.    Gál Péter Levente és Valla Szonja

Fogalmazásverseny
5.o.   Szabó Petra
6.o.   Szabadkai Réka
7.o.   Horváth Mirjam
8.o.   Gál Péter Levente

Versmondó verseny
5.o.   Papp Veronika 
6.o.   Nagy Gergõ 
7.o.   Csehi Gréta
8.o.   Varga Kata

Matematikaverseny
5.o.   Borsos Krisztián
6.o.   Bokor Levente
7.o.   Csikós Péter      
8.o.   Gál Péter Levente

Népdaléneklõ-verseny:
III. korcsoport: 1. Gál László Bulcsú /5.o./

IV. korcsoport: 1. Szabó Balázs /7.o./

Alsó tagozat:

Mesemondó verseny
1.o. Péter Kincsõ Katalin
2.o. Szentkuti-Kiss Örs
3.o. Gamauf Luca
4.o. Pintér Jázmin Noémi

Hangos olvasás:
3.o.   Orosz Benedek
4.o. Brucker Péter

Nyelvtan-helyesírás verseny
3.o. Eidenpenz Bianka
4.o. Brucker Péter

Matematikaverseny
3.o. Bölcsik Zoltán és Orosz Benedek
4.o. Brucker Péter

Rajzverseny:
1.o.   Makláry Nóra Magdolna
2.o. Ujvári Patrícia 
3.o. Iberpaker Anna
4.o.    Kivágó Flóra 

Népdaléneklõ-verseny:
I. korcsoport: 1. Ujvári Patrícia /2.o./

II. korcsoport :   1. Orosz Benedek /3.o./
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ÓVODAI HÍREK

Új lehetõséggel indult az új év, 2015. Teljesen birtokba vet-
tük az óvodát, az új szárnyat is. A Manók beköltöztek saját
öltözõjükbe, csoportszobájukba, mosdójukba. A többi cso-
port is magában (vendégek, ideiglenes csoporttagok nélkül)
kezdhette, folytathatta életét.  A Nyulas csoport örülhetett
a legjobban, mert együtt lehetnek ismét, megvannak a bará-
tok, a csoporthoz tartozó felnõttek is mindig figyelnek már
rájuk.  Saját szabályaikat  felelevenítve, egy  családként
tölthetik el idejüket újra.  Minden a helyére került.
Az elsõ héten az angyalkától kapott új játékokat próbáltuk
ki sorban egymás után. Aki akarta, az otthoni ajándékait is

megmutathatta csoporttársainak. Szép lassan a karácsonyfa
alól a polcokra kerültek, miután mindegyiknek kerestünk
helyet a régebbiek között.
A tornaterem szinte mindig gyermekzsivajtól hangos. A
tornafoglalkozások mostantól kényelmes körülmények kö-
zött kerülnek megszervezésre. Sõt a mindennapos mozgás-
ra is rendszeresen feljönnek a régi csoportokból, a Manók
is átmennek, ha éppen üres. A tornaszoba adta lehetõségek
közül a lovacskák (amiket tavaszig kaptunk kölcsön) és az
egyensúlyozó tölcsér a legnépszerûbbek.

A második héttõl komoly munka kezdõdött minden cso-
portban. Beszélgettünk - s tevékenységeinket, játékainkat e
köré csoportosítottuk � a téli idõjárásról, öltözködésrõl, be-
tegségekrõl. Az évszak adta sportokról, mulatságokról
(szánkózás, korcsolyázás, síelés, hóangyal, hóember, hógo-
lyó)  csak   élményeinket   felidézve,   énekelgetve  álmo-

doztunk. Hó helyett sajnos esõ esett ebben a hónapban. A
madarakról ennek ellenére nem feledkeztünk meg. Az épít-
kezés miatt elriasztott barátainkat is igyekszünk visszacsa-
logatni madárfinomságokkal. A madáretetõnek is új helye

lett, reméljük, megtalálják, s elhiszik, hogy nem feledkez-
tünk meg róluk idén sem. 
A faliújságra kihelyezett alkotásainkkal, a csoportok díszí-
tésével próbáltunk téli hangulatot teremteni legalább ma-
gunk körül. Hópihék táncolnak minden csoport lámpáin,
ablakaiban. Hóembert, madáretetõt ragasztottunk, hóesést
festettünk, téli ruhadarabokat díszítettünk varrással. A na-
gyobbak a doktor bácsi rajzpályázatára készítettek szebbnél
szebb alkotásokat.
A tanköteles gyermekek iskolaérettségi vizsgálaton vettek
részt. Judit néni érdekes, kirakós, rajzolós, megfigyelõs,
mesehallgatós, �visszabeszélõs� játékokat játszott velük. A
vizsgálatok eredményérõl az óvó nénik tájékoztatták a szü-
lõket, s megbeszélték: ki kezdje meg majd az iskolát, ki ma-
radjon még egy évet, s ki vegyen részt még egyéb vizsgála-
ton.
Szülõi értekezlet keretében tájékoztattuk a szülõket a kö-
vetkezõ hónapok legfontosabb eseményeirõl, s a negyedik

Kovács Barbara:
Madáretetés az ablakpárkányon
(részlet)

Párkányomon a madarak
folyton csivitelnek,
tülekednek, tolonganak,
mindig összevesznek.

Felkapkodják a magokat,
néha felröppennek,
borzolgatják a tollukat,
aztán visszajönnek.

(�)
Pintyek, cinkék, tengelicék
mind itt összegyûlnek,
egész télen etetgetem
a magokkal õket.
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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

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my Lake fesztivál
jegyárusítás.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bér-
leteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról rés-
zleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Februárban, márciusban hétfõtõl péntekig 8:00-15:00
óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.
A turisztikai kiállításokon való részvétel miatt lehetnek
változások a nyitva tartásban. Errõl az iroda ajtaján
tájékoztatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket köszön-
jük! 

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

Baller Zsuzsanna

Gábor Krisztina

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 

csoport miatt szükséges házirendi módosításokról, szerve-
zési átalakításokról, az épület használatának módjáról. 
A Szülõi Munkaközösség tagjai lázas szervezésbe kezdtek,
hogy az idei jótékonysági óvodai bál is legalább olyan sike-
res legyen, mint az elõzõ években. 

Tamkó Sirató Károly: Öt kis madárka

Összebújt öt kis madárka.
Nem zavarja õket semmi.

Suttogó hangjuk csicsergi:
mégiscsak szép, mégiscsak jó

apró kis madárnak lenni. 

Turisztikai vásárok
Irodánk több külföldi vásárra küld/küldött kiadványokat.
A belföldi vásárokon irodánk személyes részvétellel
jelenik meg. Február közepére elkészül nyomtatott for-
mában a városi rendezvénynaptár, mellyel elõször a
február végi kiállításon találkozhatnak az érdeklõdõk.
Az elsõ a budapesti Utazás Kiállítás: február 26-március
01., önálló standdal jelenik meg városunk.
A többi 4 vásáron (Kecskemét: március 6-7, Debrecen:
március 13-15, Miskolc: március 19-21, Szolnok: március
27-28.) a Balaton régió standján leszünk jelen. 

Kérjük a vállalkozókat, szolgáltatókat és szálláski-
adókat, hogy február 20-ig juttassák el a Tourinform
irodába sokszorosított szórólapjaikat, csomagaján-
lataikat, amikkel részt kívánnak venni a ren-
dezvényeken. Amit kiemelten keresnek: hosszú
hétvégékre, húsvéti, pünkösdi idõszakra csomagajánla-
tok, különbözõ akciók, kedvezmények igénybevételének
lehetõsége, szabadidõs lehetõségek.

Balatonkör
Zamárdiban kerül megrendezésre a XVI. Balatonkör
kerékpáros túra 2015. április 25-én szombaton. A túrára
folyamatosan érkeznek a nevezések az ország több pon-
tjáról, és mivel több napos rendezvényrõl van szó, szál-
láslehetõség iránt is folyamatos az érdeklõdés. 
Ezúton szeretném kérni azon szállásadók mielõbbi vis-
szajelzését, akik ezen a hétvégén szeretnék bõvíteni a
szálláslehetõségek kínálatát az ideérkezõ vendégek
részére. A szállások elérhetõséggel a www.balatonkor.hu
oldalon megjelennek az adatok leadását követõen. A je-
lentkezéseket megtehetik a zamardi@tourinform.hu
email címen vagy direktben a szervezõség felé is az
info@balatonkor.hu email címen. 
A jelentkezésük tartalmazzon leírást, árat, valamint
elérhetõséget, mert a vendégek közvetlenül Önöknél
fognak foglalni.
Mielõbbi szíves visszajelzésüket folyamatosan várjuk!
Együttmûködésüket elõre is köszönjük.
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20 éves a NABE

2015. január 24-én a Zamárdi csoport 11 fõs
küldöttséggel vett részt Balatonarácson a Nõk a
Balatonért Közhasznú Egyesület megalakulásának
20. évfordulójára szervezett ünnepségen.

Szauer Rózsa elnök köszöntés után dr. Vörös Lajos, az
MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének kutatója tar-
tott elõadást a Balaton elmúlt 20 évérõl. Zamárdi csoport-
társunk, Szakáli Anna Nõk a partról címû verse után
Székely Erzsébet, a fonyódi csoport tagja, a Balatoni Civil
Szervezetek Szövetségének elnöke tartott élménybeszá-

NABE HÍREK

A NABE új évi elsõ összejövetele január 5-én, hétfõn
délután volt, ahol szép számú hallgatóság elõtt
Hirschmann Attila közremûködésével rövid, kb.30
perces filmet néztünk meg hazánk legnagyobb ter-
mészeti kincsérõl, a Balatonról. A film közelebbrõl érint
minket, mint az átlagembert, hiszen mi itt élünk
állandóan, életünk, boldogulásunk nagyban függ tõle.
Mindannyian tudjuk, régészeti feltárások bizonyítják,
hogy több ezer éve lakott hely volt pl. a mai Zamárdi és
környéke, de a Tihanyi- félsziget óvárhegyi odúi is
hajlékot adtak az akkori idõk emberének.
A mai Balaton évezredeken keresztül hatalmas lápvidék
volt, amely évente változott, a vízállás is sokkal maga-
sabb volt, mint napjainkban. Így lehetett, hogy Koppány
várát, a Kupa- várat is nyaldosta a víz, ami most legalább
30-40 km-re van a Balatontól.
Évszázadokon át a paraszti életforma volt a jellemzõje
az ittenieknek, a víz, a nádasok halat, madarat adtak a
halászoknak, pákászoknak, a parasztember föld-
mûvelésbõl, szõlõtermesztésbõl, állattenyésztésbõl élt.
A fürdõkultúra, a turizmus kezdetleges formája a
XIX.század elsõ felében jelentkezett, majd a polgári
társadalommal lassan fejlõdésnek indult. Cölöpökre
épített stégek, fürdõházak jelentek meg már az
I.világháború elõtt.
A filmben Harangozó Imre néprajzkutató és Somogyi
György osztja meg velünk ismereteit, és szerintem sokak
szívébõl szól a befejezõ mondat:.�.........ennél szebb hely
a világon sincsen!�

/Kiss Jenõné/

A gyûlés a 2014 évi beszámoló munkánk összesítésével,
megbeszélésével folytatódott.
Amit vállaltunk, azt igazán jól teljesítettük. Egy igen sik-
eres évet tudhatunk magunk mögött, az elmúlt esz-
tendõben sok mindent tudhatunk magunk mögött, volt
sok szervezõmunka, társadalmi munka, szórakozás, ren-
dezvények.

� Városnapi fõzõverseny,madárijesztõ-készítés, a
hagyományos Adventi ünnepi mûsorunk.

� Már két éve �Adni jó� jócselekedet programunk
az idei évben is nagyon jól sikerült. Tagjaink és
támogatóink jóvoltából volt lehetõségünk látni a
belegi és somogyfajszi gyerekek arcán az
örömöt, boldogságot, ami jó érzéssel töltött el
mindenkit.

A 2015-ös év is programokkal zsúfolt lesz. 

� Egyesületünk 20 éves évfordulóját ünnepli
februárban

� Vezetõségválasztás

� Vándorkiállítás szervezése

� Karnevál megtekintése Ptuj városában

� �Õrizzük a Balaton népdalait� verseny 

Valamint ezek mellett a már meglévõ hagyományos
rendezvényeink szerepelnek idei programjaink között. 

/Kajdi Tiborné/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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A NABE a számok és dokumentumok tükrében:

molót tanulmányútjairól, melyeken az �Élõ tavak� pro-

gram keretében vehetett részt. Következtek a csoportok és

a NABE balatoni emlékhelyei 20 év tükrében - képes

bemutató a 9 balatoni nagyasszonyról (festõk, meseíró,

kutató, író�stb.), kialakított parkokról, felállított szo-

brokról. A zamárdi csoportot Kalmár Imréné Eta néni

képviselte, aki bemutatta Kájel Endréné életét,
munkásságát és az endrédi csipke történetét. Az ünnep-
séget fogadás és kötetlen beszélgetés zárta a múlt szép
emlékeirõl és a jövõ terveirõl.

Köszönjük szépen a parádés szervezést és a vendéglátást a
balatonarácsi csoportnak. 

1995. január 22. 10 óra, Alsóörs, Halásztanya
vendéglõ: hivatalosan megalakult a Nõk a Balatonért
Egyesület.
Létszámunk folyamatosan nõtt: 2015-ben 700 tag, 19
balatoni településen, 1 Budapesten  alakult csopor-
tokban dolgozunk.
Vannak hagyományos rendezvényeink, kiemelkedik
közülük a Balaton ünnepélyes megkoszorúzása, a víz
világnapján a Víz Napi Balcsy Party keretében,
melyet idén már a nyolcadik alkalommal tartunk
majd, 22 településen a Balaton
partján.
Együttmûködünk a balatoni önkor-
mányzatokkal, iskolákkal, civil
szervezetekkel; tájékoztató
fórumok, képzések sokasága, a
települések jeles napjain fölállított
információs sátrunk és ját-
szóházunk, aktív részvételünk a
balatoni polgárok közös dolgaiban,
bizonyítják az egyesület aktív civil
tevékenységeit.
Kiadványaink sokasága tájékoztat-
ja a Balaton-partiakat és a
nyaralókat mindarról, amit a tóról,
élõvilágáról és a tó körüli életrõl

szükséges és érdemes tudni. Tavaly már harmadszor-
ra adtuk ki A Balaton könyvét, mert az elsõ két kiadás
14 000 példánya hamar elfogyott.
Munkánkat hûen tükrözi honlapunk (www.nabe.hu),
ahol a sok hír mellett több száz fénykép mutatja, hogy
miért érdemes a Balatonért dolgozni és a NABE
tagjának lenni.

/NABE Sajtóanyag, TKT/



Úgy döntött, hogy csak akkor szedi le a karácsonyfát, mikor
hazaérkeztek a síelésbõl, vagyis egy héttel vízkereszt után.
Kicsit fáradtan ébredt, de tartotta magát ígéretéhez, és
reggeli után nekikezdett.

Elõvette az alumíniumlétrát, odatette az elõszobaszekrény
elé, és elkezdte leszedni az üres dobozokat a szekrény tete-
jérõl. Egyenként vette le a kartonokat, mert egy korábbi
sérülés miatt mûtött bal karját nem tudta felemelni, ezért
egy kézzel egyensúlyozott minden darabbal.

Mikor mind lent volt, szépen elrendezte a dobozokat, lev-
ette a tetejüket, és elkezdte levenni a díszeket a fáról.

A karácsonyfa még így is szép volt, bár már sok tûlevele
lehullott, egyenes ágai még tartották a díszeket, és csak egy
üveggömb esett le az alatt az idõ alatt, míg üres volt a lakás.

Elõször az ezüstszínû csúcsdíszt emelte le, és beletette a
hosszúkás dobozba a párja mellé. Úgy szokták, hogy egyik
évben az arany, másik évben az ezüst kerül fel a fára.

Ezután megkereste a legkedvesebb díszeit, óvatosan
leakasztotta õket, és betette dobozaikba. A másodikat
hosszabban tartotta a kezében. Elnyúlt, csepp alakú dísz
volt, eredetileg hat darabból állt a készlet,
Csehszlovákiából hozta még a nyolcvanas években.  Mára
már csak két darab volt itthon belõlük, mert mikor a
gyerekek elköltöztek, minden régi díszbõl kaptak. Mindig
ezekkel kezdte a díszítést, mert szerette a sokszínû karác-
sonyfát.  Ha ez idõ tájt meglátogatta gyerekeit, lopva
mindig ellenõrizte, hogy megvannak-e a cseppek, és meg-
nyugodott, hogy látta õket a karácsonyfán.

A nagy cseh üveggömböket is nagy figyelemmel akasztotta
le és rakta be a dobozba.� Ezekbõl már nincs meg mind� �
gondolta, majd folytatta a munkát. Kezébe kerültek a
legrégebbi díszek, melyeket gyerekkora óta õrzött, és még
látható volt rajtuk a régi gyertyák nyoma. A száraz
tûlevelek között megtalálta a szivacsból faragott mókust,
melyet nevelõapja faragott neki annak idején a rossz kezév-
el.

A sok egyforma piros és kék dísszel hamar végzett, és az
ezüstök is visszakerültek a helyükre. Ezután már csak azok
a díszek voltak hátra, melyeket párjával együtt vettek, min-
den évben egy-egy újat. Kicsit mosolygott, mikor kézbe
vette valamelyiket, mert talán az emlékeztette valamelyik
alkalomra:

�Ezt akkor vettük, amikor Balázs elköltözött. Ezt, amikor
Eszter vette elsõ fáját, ezt, amikor Petra, az unoka elõször
látott karácsonyfát��

Miután a gyöngy és kis harangsorok, meg a girlandok is lek-
erültek, ott állt a fa csupaszon, csak az égõsor volt rajta.
Ekkor utoljára felvillantotta a fényeket, kihúzta a dugót a
konnektorból, feltekerte a kábelt és betette a dobozba.
Elgondolkozott, hogy mennyire más feldíszíteni egy karác-
sonyfát, mint lecsupaszítani. 

Akkor minden friss, vidám, várakozással teli, most
szomorkás, nosztalgikus, valahogy az elmúlás érzése keríti
hatalmába az embert.

Már csak a Betlehem volt hátra. Egyszerû, nem túl giccses
házikó a fõszereplõ Kisdeddel a jászolban, a szülõkkel és
néhány állatfigurával.  Ahogy kézbe vette, eszébe jutott az
õ régi Betlehemje, amit édesapja készített neki még az
ötvenes években: a Szent Család, a három király, a pász-
torok színes papírkartonból kivágott alakjai, melyeket apa
furnérra ragasztott, és lombfurésszel kivágott, majd apró
szögek segítségével talpra állított. Arra gondolt, hogy
milyen jó lenne, ha a karácsony ismét olyan volna, mint rég.
A gyerekeknek szenteste délutánján sétálni kellene menni,
a hó nagy pelyhekben hullna, és mikor hidegtõl kipirult arc-
cal hazaérnének, megszólalna a csengõ, kitárulna a nagys-
zoba ajtaja, gyertyák és csillagszórók égnének a feldíszített
fán, és valaki elkezdené halkan énekelni a Mennybõl az
angyalt. És mielõtt mindenki nekiesne az ajándékok kibon-
tásának, egy percre csend lenne, és egyikünk mondana
valami szépet az ünnep lényegérõl. 

Ehelyett mi van most? Kidobált fák az utca kövén
szerteszét. Ami tegnap még szép volt, az otthon dísze, az
ma csak szemét, amit sürgõsen el kéne takarítani.

�Hát a mi karácsonyfánk nem lesz szemét. � Hozta a kertés-
zollót, és elkezdte lenyesni a száraz fa ágait. Szúrta a kezét
a sok tûlevél, de õ csak arra gondolt, hogy a fa tesz még egy
szolgálatot, átment valamit a karácsony melegébõl: Öreg
apósa kapja meg, és meleg tüze enyhíti kicsit a januári
hideget.

Fábián András

2015. február 15.oldal Zamárdi Hírmondó

VÍZKERESZT UTÁN

Vízkereszt  (Piero Bella Franceska,1448-1450)
National Gallery London
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Február hónapban
Zamárdi

csütörtök 17 óra
szombat  17 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 17 óra
vasárnap 10 óra

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

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: 2015. február 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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését

valamint oklevél,

vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

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

Zamárdi, Nagyváradi u. 18
Kovács István

Telefon: +36 30 839 7944

BARKÁCS
FESTÉK

KULCSMÁSOLÁS

MÁRCIUS 1-TÕL VASÁRNAP IS NYITVA!



Aznap korán reg-
gel Petõfi Sándor a
Pilvax kávéházba
sietett ahol az ifjak
összegyûltek és
Vasvári Pál és
Bulyovszky Gyulát
ott találva, Jókai
Mór lakására hívta
õket, ahol a 12
ponthoz proklamá-
ciót szerkesztettek.
Petõfi 8 óra körül
társaival a Pilvax-
kávéházba ment, a
kitûzött idõre csak
hatan jelentek meg

(Petõfi, Jókai, Bulyovszky, Sebõ, Gaál Ernõ és Hamary Dá-
niel). Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Pe-
tõfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az elõzetes
megállapodás szerint elõször a jogi egyetemhez az Egye-
tem utcába. Annak udvarán már egy csapat tanuló várt rá-
juk s ott rögtön széket hoztak Petõfi és Jókai számára, itt
Petõfi újból elszavalta elõzõ éjjel írt költeményét, a Nemze-
ti dalt, Jókai pedig fölolvasta a 12 pontot. Innen az Újvilág
utcai orvosi egyetemre mentek, itt is félbeszakították az
egyetemi elõadásokat és az elõbbihez hasonlóképpen jár-
tak el az udvaron, késõbb pedig a mérnöki és bölcseleti kar
hallgatói elõtt; ugyanez történt az egyetemi téren is. Ekkor
már nemcsak az ifjúság vette õket nagy tömegben körül,
hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk,
mely nõttön nõtt.
Elhatároztatott, hogy a nép a proklamáció elsõ pontját, a
sajtószabadságot, saját önhatalmánál fogva teljesülésbe
veendi, amit meg is tett, 10 óra után a siker és lelkesedés
hatása alatt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdá-
jához vonult a Hatvani utcába, itt a rend és béke fönntartá-
sa tekintetébõl választmányi tagokul , Petõfi Sándor, Vasvá-
ri Pál, Vidats János és   Jókai Mór küldettek be. A nyom-

datulajdonost a kikiáltott tizenkét pontú program és Petõfi
költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították
fel, ellenállásának esetén az el nem kerülhetõ kényszerítést
helyezvén kilátásba. A nyomdatulajdonos engedett, és a kí-
vánt iratok rögtön németre is lefordítva néhány pillanat
múlva ezrével kerültek elõ a gyorssajtó alól, melynek pél-
dányai egész délig osztattak ki a szakadó esõ dacára szün-
telen gyülekezõ közönségnek. Ezek voltak a szabad sajtó
elsõ termékei. Míg a nyomtatás tartott, Petõfi, Jókai, Vas-
vári, Egressy és Irányi beszédet intéztek a néphez. Ekkor
Petõfi negyedszer szavalta el a Nemzeti dalt. Csak délfelé
oszlottak el, megállapodva abban, hogy délután az állam-
fogságban levõ Táncsics Mihály kiszabadítására mennek
Budára.

Zamárdi Hírmondó 2015. március                  Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXIII. évf. 3. szám
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1848. március 15.

A 12 pont nyomtatott példánya
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2015. január 26-i ülésérõl

1. Zamárdi Város Önkormányzata képviselõ-tes-
tületének 2015. évi munkaterve

A képviselõ-testület a munkatervben meghatározott idõ-
pontokban tart ülést, amely általában a hónap utolsó elõtti
hétfõi napján, 1500 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal
(Szabadság tér 4.) nagytermében. 
A bizottsági ülések a hónap 2. vagy 3. hetében lesznek, a
testületi ülések pedig a hónap 3. vagy 4. hetében. Bizottsá-
gi ülés kedden, testületi ülés hétfõn.
A május 25-i ülés napja június 1., az ünnepek miatt. 
Az ülések nyilvánosak, melyet a Zamárdi TV vágatlanul,
felvételrõl közvetít, zárt üléseket a törvényben és az
SZMSZ által meghatározott esetekben kell tartani.

Az ülések ideje, és tervezett napirendje:

Március 30.
- A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság szezon 

elõkészítõ célzatú helyszíni bejárásának kiértékelése
- Gazdasági ciklusprogram
- Szent István utca D-i területének hasznosítási koncepció-

ja
- Tájház funkciójának bõvítése
- A Kossuth Lajos utca végi strand találkahely továbbfej-

lesztése
- Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár 2015. évi marketing kommunikációs terve

Április 27.
- Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés
- Javaslat a 2014. évi zárszámadás elfogadására és a pénz-

maradvány jóváhagyására.
- Zamárdi Napköziotthonos Óvoda vezetõi álláshelyére 

pályázat kiírása
- Zamárdi Hírmondóval kapcsolatos megbeszélés
- Turisztikai fejlesztési koncepció
- Nagy létszámú gyermekcsoportok elhelyezésének hosszú

távú megoldása

Június 1.
- Tájékoztató a településen végzett szociális, és gyer-

mekvédelmi feladatok ellátásáról
- Tájékoztató Zamárdi város közbiztonságának 

helyzetérõl, valamint a Zamárdi Polgárõr Egyesület és a 
Közterület-felügyelet munkájáról

- Partfejlesztési koncepció
Június 29.

- A Brettyóval kapcsolatos alkotmánybírósági beadvány
- Beszámoló a csapadékelvezetõ árok felújításáról, 

tisztításáról
Szeptember 14.
- Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehaj-

tásáról, tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi 
helyzetérõl

Szeptember 29.
- A 2015. évi szezon rendezvényeinek kiértékelése
- Zamárdi Baráti Kör éves beszámolója
- NABE Zamárdi Csoportja éves beszámolója
- Egyesület Zamárdiért éves beszámolója

- Egészségõr Egyesület éves beszámolója

Október 26.
- Helyi rendeletek felülvizsgálata

November 30.
- Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-III. negyedéves tel-

jesítésérõl, tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi 
helyzetérõl

- Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi költ-
ségvetési koncepciójának megtárgyalása

December 14.
- Zamárdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
beszámoló

Napirend tárgyalása elõtti témák:
� Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett 

önkormányzati és településpolitikai eseményekrõl.
� A képviselõ-testület lejárt határidejû döntéseinek 

végrehajtásáról beszámoló.
� Pénzügyi tájékoztató.
� Interpellációk (elõterjesztõje szóban elmondhatja)
� Egyéb közérdekû kérdések.

Napirendi pontok után tárgyalandó témák:
- Interpellációk (csak ha elõzetesen írásban nyújtotta be a

képviselõ, az Ötv-ben és az SZMSZ-ben leírtak szerint),
- A bizottságok munkájáról jegyzõkönyv alapján tájékoz-

tató,
- Egyebek, közérdekû kérdések.

Lakossági Fórumok: 2015. május 23. 18.00 óra,
2015. szeptember 25., 18.00 óra
Helye: Közösségi Ház nagyterme.

Civil szervezeti vezetõk fóruma:
2015. március 20., 14.00 óra
Helye: Városháza nagyterme.

2. Szabadság téri tervek elfogadása
Kedves Olvasók! A Szabadság tér vázlatos terveit megtalál-
ják Zamárdi honlapján, a végleges tervek is hamarosan fel-
kerülnek.
A képviselõ-testület megtárgyalta a terveket, és elfogadta
azt az alábbi módosításokkal:

� A tervezett színpad kerüljön áthelyezésre a tér 
északi részére,

� A Szabadság tér elõtti rész közlekedése kerüljön a 
késõbbiekben felülvizsgálatra, hogy a megfordulás
megoldható-e.

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának
módosítása

Az intézmény 2015. január 1-jétõl új csoportszobával bõ-
vült, vagyis az óvodai csoportok száma 3-ról 4-re, a maxi-
mális gyermeklétszám 75 fõrõl 100 fõre emelkedett. Ezért
volt szükséges módosítani az Alapító okiratot.

A Kt. biztosítja 2015. évben éves szinten a cca. bruttó
700.000,- Ft-ot illetmény kiegészítésre, illetve cafeteria jut-
tatásra.
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4. A Kt. rendeleteket alkotott:
- az Önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és nem lakás

céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lak-
bérek mértékének megállapításáról, valamint  a lakások 
egyéb hasznosításáról,

- a helyi címer és zászló, valamint Zamárdi város tulajdoná-
ban lévõ szlogen és logók használatának rendjérõl.

A rendeletek megtalálhatók Zamárdi honlapján.

5. GAMESZ kérelme pótkocsi vásárlásra vonatkozóan:

A Kt. engedélyezi a  forgalomból ideiglenesen kivont Erdõ-
gép Bill 3 tonnás pótkocsi eladását minimum bruttó
400.000,- Ft vételáron, amennyiben GAMESZ dolgozó ér-
deklõdik, úgy az õ részére.

6. Ajándékutalványok felhasználása
A Kt. engedélyezi, hogy amennyiben az az érintett 65 év fe-
letti személy, aki még nem vette át, és  2015. január 31-ig
nem veszi át a részére járó ajándékutalványt, úgy azt más
célra felhasználhassa a Humán Bizottság.

7. Petõfi SE pályázati ügye

A képviselõ-testület az alábbiak alapján támogatja a Sport-
egyesület öltözõ bõvítést:
� a képviselõ-testület támogatja a TAO-s pályázati 

pénzeszközök igénybevételét 20.000.000.- Ft-ösz-
szegig,

� támogatja a pályázati önrész (30%) biztosítását kb.
7.000.000.- Ft összegben 2015-ben,

� az Önkormányzat szakmai segítséget nyújt, ill. vál-
lalja  annak költségeit,

� jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul, max. 10 év 
idõtartamra-a fenti összeghatárok közötti támoga-
tás esetén � felhatalmazza a polgármestert hozzá-
járuló nyilatkozat aláírására.

8. Pálinkás Tamás közterület-használati kérelme

Pálinkás Tamás kérelmezte a Dessewffy utca és a Jegenye
tér 962/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, hogy büfét létesít-
hessen, melynek célja a biciklis úton átmenõ turisták és
nyaralók kiszolgálása.
A képviselõ-testület bérleti díjként, figyelembe véve a ha-
sonló jellegû területek bérbe adását, 1 millió forint/év ösz-
szeget állapít meg, valamint parkolónként 30.000, Ft-ot, to-
vábbá, a bérlõnek tudomásul kell vennie, hogy a vonatkozó
jogszabályok alapján a felépítmény az Önkormányzat tulaj-
donába kerül. A közmû és egyéb építési költségek, tervek a
bérlõ költségei lesznek.
Amennyiben a bérlõ a feltételeket elfogadja, a képviselõ-
testület a szerzõdés-tervezetet tárgyalni fogja egy késõbbi
idõpontban.

9. A Kt elfogadta a Tourinform Iroda médiakampányra vo-
natkozó terveit. 2015. évre az Önkormányzat biztosítja a
4.920 M Ft összeget a kampányra, s támogatja a tájház ko-
csiszín és fedett közösségi tér terveit azzal, hogy a konkrét
költségekrõl a következõ ülésén kíván döntést hozni.

10. Vízisport Centrum megvalósítása

� A Vízisport Centrum megvalósítására a tervekben
szerepeltetett és a fõépítész által is elfogadott hely

kijelölését hagyja jóvá, /Harcsa utca vége/
� A látványterveket a képviselõ-testület jóváhagyja,
� A képviselõ-testület az elé tárt bérleti szerzõdés-

tervezetet az elõadottak szerint dr. Kállay-Németh
Imola,  és a Hivatal javaslatai alapján pontokhoz 
további egyeztetésre küldi a leendõ Bérlõ felé,

� A bérleti díjat 1.000.000.-Ft/év összegben határoz-
za meg a testület,

� A bérelt terület nagysága max 2.000 m2   

� A bérlet idõtartama: 10 év, az elõbérlet alapításá-
nak megfelelõ kimunkálásával.

11. Zamárdi, Fõ utca � Endrédi utca csatlakozásában
buszmegálló kialakításának lehetõsége

A képviselõ-testület meg kívánja vizsgálni a Fõ utca �
Endrédi utca csatlakozásában egy buszmegálló kialakításá-
nak lehetõségét, tekintettel az Endrédi utca Mol kútnál lé-
võ buszmegálló megszüntetésére, a 2015. évi költségvetés-
be fedett buszváró kialakítására biztosítani kívánja a meg-
felelõ keretösszeget.

Matyikó Zsuzsa

KÖZVILÁGÍTÁS!

Zamárdi, Arany János, Diófa, Hársfa és Jókai ut-
cákban megvalósult az elavult közvilágítási lámpa-
testek cseréje.
A kivitelezést végzõ EH-SZER Energetikai és Táv-
közlési Hálózatépítõ és Szerelõ Kft. a meglévõ utcai
közvilágítási oszlopokra helyezte el a korszerûbb
energiatakarékos  lámpatesteket,  megközelítõleg
2.3 MFt értékben.
Az összesen 31 db lámpatest cseréjével az önkor-
mányzat régi lakossági igényeknek tudott eleget
tenni. 

Csákovics Gyula polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy 2015. évben az
alábbi idõpontokban lesz a veszettség elleni oltás:

2015. április 1. szerda

Fõ utca, volt GAMESZ parkoló 700-900

Szélescsapás-Fõ utca sarok 915-945

2015. április 12. vasárnap

Tóközpuszta 830-845

Pótoltás 2015. április 13. hétfõ

Fõ utca, volt GAMESZ parkoló 1730-1830

Zamárdi Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztatás
2015. március 1-tõl várható szociális jellegû

változásokról

Tisztelt Érintettek! 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a szociális ellátá-
sok rendszere 2015. március 1-tõl nagy mértékben át-
alakul. A járási hivatalokhoz kerülnek át: Foglalkozás
Helyettesítõ Támogatás, Rendszeres Szociális segély,
Idõskorúak járadéka. A szociális törvényben meghatá-
rozott alanyi jogon és normatív alapon járó ellátások a
törvényben meghatározott feltételek megléte esetén  to-
vábbra is járnak. 

Zamárdiban az alábbi rendkívüli települési támogatá-
sok- bizonyos feltételek fennállása esetén- lesznek fo-
lyósíthatóak: települési gyógyszertámogatás, telepü-
lési temetési támogatás, elemi kár elhárításához iga-
zolt elemi kár, csapás esetén nyújtott települési támo-
gatás; rendkívüli élethelyzet fennállása esetére rend-
kívüli települési támogatás, hátrányos helyzetû gyer-
mekek települési támogatása. 

Egyéb nyújtható támogatások, szintén meghatározott
feltételek esetén, : 65 év felettiek támogatása, 90 év
felettiek támogatása, újszülöttek támogatása, felsõ-
oktatási intézményben tanulók támogatása, óvodás
és ált. iskolások étkeztetési támogatása.
Megszûnik: a Képviselõ-testület Humán Bizottsága által
nyújtott méltányossági ápolási díj, méltányossági köz-
gyógyellátás, átmeneti segély.

Jelentõsebb változások (a teljesség igénye nélkül) to-
vábbi feltételek fennállása esetén!: újszülöttenként
100.000,-Ft/ gyermek támogatás, a felsõfokú oktatási
intézménybe járó aktív félévet bemutató tanulónak,
átlagtól függetlenül, támogatás nyújtható. Temetési
támogatás adható max. 20.000,-Ft/ urnás temetés,
max. 40.000,- Ft/ koporsós temetés; stb. 
Kérem, hogy minden esetben tájékozódjanak a helyi
szociális ügyintézõknél ( Bodó Judit, Szabó Jánosné
Erika munkanapokon ügyfélfogadási idõben tel:
(84/ 348-711, 348-400, 348-950.) . 

Zamárdi, 2015.február 24.
dr. Dudás Anita jegyzõ

Kömpf Ricsi vezényletével a Fonyódi Kolbászfesztiválon a Balatoni Települések Kolbásztöltõ
Bajnokságán a zamárdi csapat aranyérmes kolbászt töltött. Gratulálunk minden résztvevõnek!

Zamárdi siker

Csákovics Gyula polgármester
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

március

alkalmi programok, események:

2-a, 17:00: NABE-délután

4-e, 9:00-: Szilvi- használtruha vásár

5-e, 14:00: termékbemutató

6-a, 11:00: A siófoki zeneiskola tanárainak koncertje

6-a, 17:30: Színházi járat Veszprémbe,Ibsen: Vadkacsa

9-e, 9:30-: vásár

9-e, 17:00: Egészségõr Egyesületi délután

12-e: Diákok gergelyjárása az óvodában

12-e, 15:00: látásvizsgálat, szemüvegrendelés

12-e, 17:30-: Kézmûves készülõdés a másnapi 
ünnepségre (csákó-, párta-, kokárdakészítés, stb.) 

13-a, 17:00: Az 1848-as forradalom és szabadságharc
városi emlékünnepsége. Programja: általános iskolások
ünnepi mûsora. A Felszállott a páva-gyõztes Csizmadia
Anna (népdal) és szintén pávás Krajcsó Bence (citera),
továbbá Szilas Miklós (gitár és ének) fellépése; ünnepi
beszéd, fáklyás menet, koszorúzás, szeretetvendégség.
21-e, 9:00: Autós � gyalogos kirándulás Kisbárapáti, Fel-
sõmocsolád környékére

Április 1-je, 17:00: Húsvéti kézmûves készülõdés (tojás-
festés, stb.)

A fenti havi programlista természetesen még gazdagod-
hat a Közösségi Házban tartandó civil szervezésû prog-
ramok által.  Továbbá itt jelezzük, hogy lesz egy ismeret-
terjesztõ elõadásunk a Közösségi Házban, amely a jelen-
kori nagyhatalmi játszmákat mutatná be, a Közel-Kelettõl
Ukrajnán át Amerikáig. Neves elõadót hívunk meg, épp
ezért az egyeztetés hosszadalmasabb, mint máskor.

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ kö-
zösségeink: Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság,
Berkenye Helyi Alkotómûvész Kör, Gyermek Rajzszakkör,
Egészségõr Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület Helyi
csoportja, Nyugdíjas Klub. Örömmel fogadnak új tago-
kat, jelentkezõket mindnyájan! 

Híreink részletesebben: 
Saját rendezésû programjaink közül felidézem téltemetõ
farsangi vigasságunkat! Gubányi Kata vezetésével a
gyermekek álarcokat, madárserkentõ �hangszereket�
készítettek, s a fõbejárati ajtónál nagy-nagy ricsajt keltve
megüzenték a zamárdi madaraknak, �itt van mindjárt a
tavasz, legyetek szívesek felserkenni, fészket rakni, éne-
kelni!� Az õsi szokás rendben, nagy vígsággal megtör-
tént. Ezt követõen közös uzsonna volt, s utána a Gyõr
környéki Kajárpéci Vízirevü társulata szórakoztatta a

résztvevõket. Bár kissé hosszas volt a bevezetõ, amely
révén megértettük, hogy Karl May talán lekoppintotta a
mi Xantus Jánosunk kalandjait, s õ jelenik meg Old Shat-
terhandként a regényben, de utána sok-sok jó poén rep-
pent át a színpadról a közönség felé, bõven volt min mo-
solyognunk, nevetnünk. Old Shatterhand és Winnetou
vadnyugati kalandjai a vetítõvásznon és a mögüle rend-
szeresen elõlépõ �filmcsillagok� által valóságosan is
megelevenedtek a mára már elfeledett kinemacskeccs
mûfaj segítségével. Nekem nagyon tetszik ez az öszvér
mûfaj, sík és tér eseményeinek keverése. Kellemes far-

sangi esténk volt, melynek zárásaképpen elégettük a
háromfejû télbábut, s akik még maradtak ezután is, õk
igazi szellemi csemegében is részesülhettek: február-
ban van az anyanyelv világnapja, emiatt szójátékok so-
ra következett a kitartóknak. Na jó, tényleg csemege az
észnek, hogy például felvillantson 7 �dély végû szót,
vagy hogy melyik értelmes szavak lapulnak  meg a �fel-
tûnõen� szóban, de talán az is serkenthette a lurkókat a
versenyben, hogy a jó megoldásokért gumicukorka járt.
Valószínûleg nem tévedek nagyot...

Kevesen érdeklõdtek április végi felvidéki utunk iránt, így
most azt halasztjuk, megpróbáljuk a nyári szezon után
megszervezni.

Minden esztendõben egy kellemes idõjárású szomba-
ton, autós-gyalogos honismereti kirándulást tartunk
Somogyország valamely, számunkra kevésbé ismerõs
táján. Idei tervünk, hogy autókkal elmenjünk Kis-
bárapátiba, aztán irány az erdõ, megkeresnénk a felsõ-
mocsoládi 400 éves hársfát, amely az év fája is volt
2012-ben. Ha szerencsénk van, ráakadhatunk a mene-
külõ IV. Béla királyunk forrására is, és ha idõnk engedi,
akár az ecsenyi sváb hagyományokkal is megismerked-
hetünk. Fentebb ki-ki elolvashatja a túra dátumát! Elõze-
tes jelentkezés azért szükséges, hogy akinek nincsen
autója, valahová beférjen, no meg hogy arányosan
megtöltsük utasokkal az elõálló autókat. Gyülekezés ¾
9-kor a Paprika Csárdánál. A kirándulás elsõ megállója
a szántódi révi útnál lévõ helységnévtábla. Ott avatjuk fel
a rovásírásos új helységnévtáblát ünnepélyes keretek
közt.

Egyre-másra jelentek meg az elmúlt években a Zamárdi-
hoz kötõdõ kötetek. Gondoljunk például az Antológiára
vagy a Zamárdi története képekben könyvre. Úgy vé-
lem, van még egy remek lehetõség, amelyet nem sza-
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Balatonkör

Zamárdiban kerül megrendezésre a XVI. Balatonkör ke-
rékpáros túra 2015. április 25-én szombaton. A túrára fo-
lyamatosan érkeznek a nevezések az ország több pontjáról,
és mivel több napos rendezvényrõl van szó, szálláslehetõség
iránt is folyamatos az érdeklõdés.
Ezúton szeretném kérni azon szállásadók mielõbbi vissza-
jelzését, akik ezen a hétvégén szeretnék bõvíteni a szállás-
lehetõségek kínálatát az ideérkezõ vendégek részére. A
szállások elérhetõséggel a www.balatonkor.hu oldalon
megjelennek az adatok leadását követõen.
A jelentkezéseket megtehetik a zamardi@balatonkor.hu
email címen vagy direktben a szervezõség felé is az
info@balatonkor.hu email címen. 
A jelentkezésük tartalmazzon leírást, árat, valamint elérhe-
tõséget, mert a vendégek közvetlenül Önöknél fognak fog-
lalni.
Mielõbbi szíves visszajelzésüket folyamatosan várjuk!
Együttmûködésüket elõre is köszönjük.

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, Sziget, Strand, B.my. Lake 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:
Márciusban hétfõtõl péntekig 8:00-15:00 óráig állunk ked-
ves Ügyfeleink rendelkezésére.
A turisztikai kiállításokon való részvétel miatt lehetnek vál-
tozások a nyitva tartásban. Errõl az iroda ajtaján tájékoz-
tatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket köszönjük! 

Elérhetõségeink:

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

� A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni�
(Kosztolányi Dezsõ)

IRODALMI VETÉLKEDÕ 2015!

Az idei esztendõben 16.alkalommal hívjuk a olvasást, versenyt kedvelõ érdeklõdõket, hogy csapatokat alkotva játékos
vetélkedõnkön bizonyítsák felkészülésüket.
Kosztolányi Dezsõ születésének 130. évfordulója tiszteletére az Édes Anna c. regényt kínáljuk feldolgozásra. A mû kö-
zel kilencven éve jelent meg, mint az író utolsó regénye. Bepillantást nyerhetünk általa egy olyan korszakba, melyet
élethûen mutat be a szereplõk jellemrajza, viselkedése. Egy útját keresõ középosztály mentalitása, társadalmi és poli-
tikai szerepvállalása keresi a választ arra, hogyan lehetnek úrrá az adott történelmi események viharos idõszakán.
Megismerhetjük egy cselédlány kiszolgáltatottságát és lázadásának történetét.

Eredményes és tartalmas felkészülést kívánunk a csapatoknak!

A vetélkedõ tervezett idõpontja: 2015. április 11. szombat 9 óra.
Helye: Közösségi Ház, Városi Könyvtár

bad kiaknázatlanul hagynunk, ez pedig a helyi anekdo-
ták, adomák, vidám történetek összegyûjtése és megje-
lentetése!
Gondolatébresztésképpen és a teljesség igénye nélkül
hadd hozzak fel néhány témakört, amely sejtetheti, hogy
mennyi-mennyi remek történet lappang, és várja, hogy
kévékbe kössük!  Rendõregyéniségek, a szakszervezeti
üdülõk sztorijai, borospincei esetek, �elesetek�, különös
vagy hóbortos egyéniségek, horgászkalandok, xy ugra-
tása, szónokok bakijai, iskolai víg esetek, vidám élet zaj-

lása a parton, komikus esetek biciklivel, motorral, ingá-
zók a vonaton, bálok, mozielõadások, derûs szerelmi
komplikációk, és sorolhatnám még, hiszen gazdag az
élet. Bár épp elmúlt farsang, de nem is a következõ egy-
két hónapra szántam e lehetõség felvetését, hanem
hosszú távra, egészen addig, amíg kézbe nem vehetjük
a könyvvé vált zamárdi kacagástárat!

Gál Péter (köz.ház)
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ISKOLAI HÍREK

Jan.25-febr.1.
Nagyon tartalmas és izgalmas hetet töltött el Lengyelor-
szágban iskolánk 26 tanulója. Errõl szól Szabadkai Réka
/6.o./beszámolója.
Febr. 3-án
Fogadóórán és szülõi értekezleteken hallhatták a szülõk a
félév értékelését, s megismerhették az elõttünk álló felada-
tokat. 
Febr. 7-én
Sok terepruhás �harcos� lepte el iskolánkat. E napon zaj-

lott a hagyományos doni csata, melyen a felnõtt hagyo-
mányõrzõkön kívül siófoki tanulók is részt vettek. Ugyan az

idõjárás nem fogadta kegyeibe a bátor katonákat, egy küz-
delmes, de jó hangulatú délelõttöt éltek át együtt tanulóink.
Febr. 11-én 
Az 1. osztályosok a fogorvos bácsit és Vali nénit látogatták
meg. A 2.-3. és 4. osztályosok délután Siófokra utaztak,
ahol egy kellemes színházi élményben volt részük.

14-én Ismét pompában úszott a tornaterem: farsangi
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.
Febr. 16-án

B.szemesen a Jégvirág terematlétikai versenyen szerepelt
21 diákunk. Mint mindig, ezúttal is érkeztek versenyzõk a
környezõ településekrõl, Kaposvárról, Dunaújvárosból is.
A mieink nagyszerûen szerepeltek, amit a 7arany-, 7 ezüst-, és 7
bronzérem bizonyít.
Febr. 20-án
Az elsõ osztályosok �nosztalgiáztak�. Látogatást tettek az
óvodában, ahol nagy szeretettel fogadták õket az óvó nénik
és volt társaik.
Ezen a napon zajlott a Zrínyi matematikaverseny siófoki
fordulója, melyen 18 tanulónk mérette meg magát.

Ugyancsak e napon vett részt 5 diákunk Pécsen a regioná-
lis tollaslabda-diákolimpián. Ficsor Nóra és Szabó Gergõ
szerepelt a legjobban, õk a 3. helyet szerezték meg.

H.J
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Lengyel kirándulás

Zamárdi testvérvárosa Ustryzki Dolne. A jó tanuló vagy ki-
válóan sportoló diákokat egy hétre vendégül látták az otta-
ni gyerekek.

Engem is kiválasztottak. Nagyon örültem, hogy mehetek, és
már hetek óta vártam az indulás napját. Amikor megérkez-
tünk az indulás helyszínére, felpakoltuk a csomagokat, bú-
csút vettünk a szülõktõl és már indultunk is. Az út hosszú
volt, de hamar eltelt. Sokat beszélgettünk és ismerkedtünk
azokkal, akik nem az osztálytársaink. Amikor odaértünk,
megkaptuk a szobákat, és a társaimmal birtokba vettük a
szobát. A napok nagyon izgalmasak voltak. A lengyel tanu-
lókkal is sokat barátkoztunk. Megmutatták a saját kultúrá-
jukat. Ezen kívül majdnem mindennap volt alkalmunk va-
lamilyen téli sportot kipróbálni. Az egyik kísérõtanárunk
felvételeket is készített. Nekem az a nap tetszett a legjob-
ban, amikor Arlamówban voltunk. A délelõttöt golfozással,
lövészettel és falmászással töltöttük. Ezt követõen nagyon
finom ebédet kaptunk. A nap hátralévõ részét síelésnek

szenteltük. Volt, aki már óriási sebességgel siklott le a pá-
lyán, azonban voltak olyanok is, akik csak próbálgatták a
sportot.
Rengeteg élményben volt részem. Nagyon tetszett a kirán-
dulás. 

Szabadkai Réka (6.o.) 

ÓVODAI HÍREK

Zengenek az erdõk
és a havasok,
keresik a rejteket
a szép szarvasok.
Futnak a kis nyulak
sebesen,
morognak a medvék
dühösen,
bimbom, bimbom, bimbom.

(magyar népköltés)

Megmutatta magát a tél végre,
havazásnak örülhettünk egy-
egy nap. Csak az tett szomorúvá minket, hogy nagyon ha-
mar elolvadt, picspocsot hagyva maga után. Így az udvaron
csak szaladgálni tudtunk, a szánkók, sílécek elõ sem kerül-
hettek a raktárból. Ám madárkáink mindig vártak bennün-
ket. Tudták, hogy gondoskodunk róluk egész télen. A cso-
portokból pedig lelkesen figyeltük, amikor nagy lakomát
csaptak az etetõ körül. Az erdei állatokról is beszélgettünk,
képeket, diákat nézve figyeltük meg, róluk hogyan gondos-

kodnak az emberek, mikor
nem találnak élelmet az er-
dõben. A medve idei elõbú-
jására is lelkesen készültünk:
barlangot kasíroztunk, med-
vét színeztünk, barkácsol-
tunk, énekeltünk, meséltünk,
verseltünk. Az idõt is megfi-
gyeltük aznap � nálunk fé-
nyesen sütött a nap. Mind a
négy csoport készülõdik már
a farsangra. Készülnek a jel-
mezek, kellékek; énekszótól,
mókás versektõl, tánctól vi-

dám a hangulat az oviban. Eközben a védõ néni megnézett
minden kisgyermeket: magasság-, súly-, hallás-, látásvizsgá-
latot végzett. A doktor bácsi vizsgálatát is megszervezte az
óvoda, a gyermekek is lelkesebbek voltak, mint amikor be-
tegen a rendelõbe kell elmenni. A nagycsoportosok szín-
házban is voltak a hónapban, a �Terülj, terülj asztalkám� cí-
mû elõadást nézhették meg.
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NABE HÍREK

A tornaterem sok lehetõséget biztosít a mozgásra. A heti
testnevelés-foglalkozás mellett napi szinten használja
mindegyik csoport szaladgálásra, mászókázásra, lovacská-
zásra. A nagycsoportosok tornáján is kellõ hely biztosított a
lendületes, nagy mozgásokra is, s élvezhetik ilyenkor, hogy
nem kell a kisebbek miatt jobban figyelni, lehet igazán ver-
senyezni. A fejlesztõ pedagógus által most már mozgásfej-
lesztõ játékokra is mód nyílt a tornaterem által. 

Végre eljött az alkalom, amikor az elsõsök ellátogattak ré-
gi csoportjaikba. Megnézték az új tornatermet, s a Manó
csoportosokkal is megismerkedtek. Azt is megtudhatták, ki
örökölte a jelüket. Kipróbálták még egyszer a régi kedvenc
játékaikat, és láthatták, mennyit nõttek � mivel kicsi lett a
szék, asztal, mosdó, WC-  Apró ajándékainkat szívesen fo-
gadták, legyen számukra örök emlék.

A szülõk ebben a hónapban a jótékonysági batyus óvoda-

bálra készülõdtek. Az SZM vezetõk mindent megtettek an-
nak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát, KÖ-
SZÖNJÜK! Fergeteges volt a hangulat, melyrõl a FOX
együttes gondoskodott; sokan jöttek a mulatságra. Renge-
teg felajánlást kaptunk, ezzel biztosítva a gyermekeink ki-
rándulásait, egyéb programok költségeit.

Külön szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a bál si-
keréhez hozzájárult, legyen az pénz, tombola felajánlás, tá-
mogatójegy-vásárlás, egyéb önzetlen segítség. Reméljük,
hogy a jövõben mások is kedvet kapnak, részesei lesznek a
mulatozásnak és az adakozásnak.

Az SZM Vezetõség nevében Nagyné Pál Judit

és a Zamárdi Óvoda óvodásai.

2015. február 2-án tartott NABE gyûlésünkön a havi
program és a közelgõ tisztségviselõ- választás feladatainak
megbeszélése mellett Bemné dr. Schneider Mária tartott
elõadást a Balaton áldozatai címmel.

�Ha a Balatonnal foglalkoztunk, általában a szépségérõl,
csodálatos környékérõl és védelmérõl volt szó. Árnyékos
oldaláról, a vízben rejlõ veszélyrõl, hullámsírról, jég okozta
tragédiáról nemigen beszéltünk.�

Ma a legtöbb haláleset fürdõzés, strandolás, sportolás köz-
ben következik be. Az elõadásból megtudhattuk azonban,
hogy a múlt század elejéig az emberek nem fürödtek a Ba-
latonban. A zamárdi Fürdõegylet 1913-ban alakult. De a
víz és a jég a XX. század elõtt is szedett áldozatokat. Bár hi-
vatalos, pontos kimutatás nem készült ezekrõl az idõkrõl, a
legérdekesebb esetek olvashatók Eötvös Károly Utazás a
Balaton körül címû, 1900-ban írt könyvében.

Hallhattuk a 18 alsóörsi halász 1828-ban bekövetkezett ha-
láláról szóló történetet, melyben egy Somogy felõl érkezõ
vihar közben, a talpuk alatt összeroppant jég alatt lelték
halálukat.

A balatonfõkajári halászok halálát 40 évvel késõbb a ha-
lászgazda kapzsisága okozta. A vihar elõl menekülõ halá-
szokat visszaparancsolta: �A hálót nem hagyjuk itt, legé-
nyek!� Mire a háló kiszabadult, már késõ volt. A víz nem
nyelte el õket, de a vihar egy hatalmas jégtorlasz alá temet-
te õket.

Megrendítõ volt a balatonfüredi menyasszony és látrányi
võlegényének története, akik az esküvõjük után a Balaton
jegén keresztül igyekeztek a déli partra. A tóra ereszkedõ
ködben eltévedtek, egész éjszaka a Balaton jegén bolyong-
tak, majd Tihany partjainál lelték halálukat.

A tó eddigi történetének legnagyobb katasztrófája 1954.
május 30-án következett be, mikor Balatonfüreden 23 em-
ber halálát okozta a Pajtás hajó katasztrófája. A Pajtás ha-
jó egy 1918-ban épített folyami hajó volt, mely a háborúban
elsüllyedt. Kiemelése után helyreállították, és újra vízre tet-
ték. Az 50-es évek elején jelentõsen megnõtt a Balaton lá-
togatottsága és  hajóforgalma. Ezért döntöttek úgy, hogy a
Pajtás hajót átvezénylik a Balatonra. Siófokon a hajót át-
alakították, tetejét megemelték, a befogadóképességét 150-



2015. február 22-én ünnepelte fennállásának 20.
évfordulóját a Nõk a Balatonért Egyesület
Zamárdi csoportja. 
A születésnapra nagyszabású rendezvénnyel, színes, válto-
zatos programokkal készültünk.
Az ünnepséget Szakáli Anna Nõk a partról címû versével
nyitotta meg. Ezt követte a 20 év három csoportvezetõjé-
nek összefoglalója.
�A Nõk a Balatonért Egyesület azzal a céllal alakult 1995-
ben, hogy a Balaton természeti és környezeti értékeinek vé-
delmét szolgálja azokon a területeken, ahol a nõk a legtöb-
bet tehetik: a családban, az iskolában, a településen, ahol
élünk.� Ezekkel a szavakkal kezdte beszámolóját Kalmár
Imréné, aki 1995 és 2005 között, 10 évig volt vezetõje a cso-
portnak. Hallhattunk a kezdetekrõl, a célkitûzésekrõl, a
Balaton 10 parancsolatának megszületésérõl és az emblé-
ma kialakulásáról. Képeken és kisfilmen is láthattuk a cso-
portot munka közben. �Összegezve a zamárdi NABE cso-
port elsõ 10 éves tevékenységét, úgy gondolom, amit egy ci-
vil szervezet önzetlenül megtehet, azt igyekeztünk megten-
ni�.Szívbõl örülök, hogy folytatódott a munkánk a Balato-
nért, a településünkért, és kívánok még sok-sok kerek év-
fordulót a Nõk a Balatonért Egyesületnek.� � zárta áttekin-
tését Eta néni.
�Amikor megkaptam a feladatot, hogy gyûjtsem össze, mit
tett csoportunk 2005-2010 között, 3 dolog jutott azonnal
eszembe: sok pályázatot írtunk, sokat kirándultunk, és ren-
geteget dolgoztunk.� � mondta Hirsch Judit a vezetése
alatti idõszakról. Megtudhattuk, hogy kialakult egy rend-
szeres havi program, ami részben a régebbi jól bevált prog-
ramokat tartalmazta, részben pedig az új célkitûzéseket
megvalósítandó programokat foglalta magában: �Téli es-
ték� elõadói sorozat, Víz világnapja, Föld napja, harc a par-
lagfû ellen, a strandok, zöld terület, parkok tisztítása, gon-

dozása. Szó esett a pályázatokról, a számtalan kirándulás-
ról határon innen és túl. Az új kezdeményezésekrõl, a kézi-
munka-kiállításról, a város adventi gyertyájáról, és a sok-
sok szívvel és munkával készült Betlehemrõl.
A beszámoló alatt visszanézhettük magunkat kirándulás
vagy éppen szemétszedés közben. 
�2009. augusztus 20-án ismerte el és köszönte meg a képvi-
selõ-testület sokévi fáradozásunkat. A kitüntetés átadása
során a polgármester úr kiemelte önzetlen társadalmi mun-
kánkat, a közösségért, városunkért, annak szebbé tételéért
végzett tevékenységünket. Úgy gondolom, az elhangzottak-
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rõl 200-ra emelték. Az átalakítás során az egyetlen szem-
pont a turistaforgalom kiszolgálása volt, biztonsági, statikai
szempontokat nem vettek figyelembe. A hajó labilitása be-
szédtéma volt a hajósok között, a vezetõknek is tudomásuk
volt errõl, de intézkedés nem történt.

A katasztrófa napján Balatonfüredrõl 178 utassal indult el
a Pajtás hajó Tihanyba. Akkor kezdõdött az évadnyitó vi-
torlásverseny, melynek rajtját a hajón utazók is meg akar-
ták nézni. Mikor a hajó bal oldalára tömörültek az utasok,
a hajó erõsen megdõlt, ezért mindenki átszaladt a hajó jobb
oldalára. Ez a mozgás azt eredményezte, hogy a hajó erõ-
sen kilengett, így nagy mennyiségû víz jutott bele. A hajó ol-
dalára dõlve elsüllyedt. A fûtõ saját életét feláldozva kien-
gedte a gõzt, ezzel megelõzte a robbanást, és megmentett
sok-sok életet. A vitorlásverseny résztvevõi azonnal meg-
kezdték a mentést. A balesetben 22 utas és a fûtõ lelték ha-

lálukat. Több mint 50-en megsebesültek. Az esetet próbál-
ták elkendõzni, az írott sajtóban csak apró betûs hírként je-
lent meg, jelentõsen letagadva az áldozatok számát. Az ak-
kori rendszer �katonái� sem a mentéssel foglalkoztak, ha-
nem arra figyeltek, hogy a világ ne szerezhessen tudomást a
tragédiáról. A híradások nem szólhattak rossz dolgokról. 
�A Pajtás tragédiája 30 évig tiltott téma volt. A balatoni ha-
józás legszomorúbb eseményének 45. évfordulójára emlék-
mûvet állított Balatonfüred önkormányzata, a NABE és a
Balatoni Hajózási Társaság. A szobor Raffay Béla alkotása,
egy kinyúló kezet ábrázol, avatására 1999. május 30-án ke-
rült sor. Éppen olyan derûs, meleg napon, mint amilyen a
sok évvel korábbi gyereknap volt��

Bemné dr. Schneider Mária jegyzetei alapján írta TKT



ból kiderült, valóban rászolgáltunk a dicséretre. 
Ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek, aki mun-
kájával hozzájárult az elismeréshez.� Hirsch Judit ezzel
zárta visszatekintését.

Kajdi Tiborné folytatta az évek felidézését. Vezetése alatt a
havi rendszeres programok mellett rendszeresek lettek a
gyûlések is. Minden hónapban csoportgyûlésen beszéljük
meg a tennivalókat, az elkövetkezendõ idõszak programja-
it, feladatait. Székelyvéckén a Magyar ház õszi és tavaszi
nagytakarítását NABE tagok végzik. A városnapi fõzõver-
seny állandó résztvevõje lett a NABE zamárdi csoportja, és
hagyománnyá tettük, hogy advent elsõ vasárnapján az elsõ
gyertya meggyújtása közös ünnep lett a város lakóival. Az
elmúlt öt év nagy projektjei voltak az �Õrizzük a Balaton
népdalait� címû országos népdaléneklõ verseny megrende-
zése, az Aranyvasárnap a NABE-val, a saját iroda létreho-
zása, berendezése, belakása és a nagy sikerû Madárijesztõ-
készítõ verseny. Ilyen nagy project volt a hátrányos helyze-
tû gyerekek nyaraltatása Zamárdiban. 2013-ban a somogy-
fajszi, 2014- ben a belegi tagiskola kis diákjai tölthettek el
nálunk néhány napot. A kapcsolatot jelenleg is ápoljuk, és
továbbra is támogatjuk a gyerekeket.

A 20 alatt a csoportvezetõkön kívül volt még egy személy,
aki nagyon sokat tett a csoportért. A Nõk a Balatonért
Egyesület elnökségének tagja, a Zamárdi csoport vezetõsé-
gi tagja, Tóth Józsefné Ildi. Munkáját Hirsch Judit az aláb-
bi szavakkal köszönte meg:
�Hogy a NABE ebben az idõszakban � de talán mondha-
tom Eta néni és Kajdi Ica nevében is, tehát az elmúlt 20 év-
ben � ennyi mindent mondhat magáénak, hogy ennyi min-
denben részt vettünk, ennyit dolgoztunk, ennyire sikeres
volt a csoport, az Tóthné Ildinek köszönhetõ. 
Az õ kreativitása, fáradhatatlansága, munkabírása, munka-
tempója, sokszor makacs konoksága, s az, hogy nem ismer
lehetetlent ragadott meg, s vitt elõre akkor is, amikor már
feladtam volna. 
Szeretném Ildinek ezúton is megköszönni azt a hihetetlen
támogatást, segítséget, amit tõle kaptam. Ennek a csoport-
nak a lelke, az igazi mozgatórugója õ, s kívánom, hogy még
sokáig legyen ereje hozzá.�

A vezetõi beszámolók között elõször Vörösné Prigli Éva
Szakáli Anna: A Balaton álma címû versét adta elõ, majd
Prigli Zsuzsa saját versét olvasta fel.
A beszámolók után Széles Ágota elõadásában szép balato-
ni népdalcsokrot hallhattunk.

Ezután az oklevelek,emléklapok átadása következett. Kal-
már Imréné áldozatos munkájáért a NABE elnöksége tisz-
teletbeli csoportvezetõ címet adományozott. Oklevelet
kaptak a NABE zamárdi csoport alapító tagjai, emléklapot

kaptak a 20-15 és 10 éves évfordulót ünneplõ tagjaink a tag-
ságért és a tagsági idõ alatt végzett társadalmi munkáért.
Valamint 21 tagunk emléklapot kapott az egyesületben vég-
zett munkáért és támogatásért.

A NABE zamárdi csoportja oklevéllel fejezte ki köszönetét
önzetlen támogatásukért Csákovics Gyulának, Csonka
Andrásnak, dr. Halmos Gábornak, Dula Pálnak, Elter Im-
rének, Hirschmann Attilának, Horváth Hajmási Beátának
és a GAMESZ szervezetének, Horváth Károlynak, Szili Jó-
zsefnek és Urbán Miklósnak.

Szauer Rózsa, a Nõk a Balatonért Egyesület elnöke kö-
szöntötte a 20 éves csoportot. Zamárdi a legnagyobb taglét-
számú csoport. Beszédében kiemelte, hogy egyedülálló az a
segítõ szándék, ami a zamárdi csoportot és Zamárdi embe-
reket jellemzi. Példaértékû az, ahogy az erdélyi, somogyi
gyerekeket vagy egy-egy jó ügyet, célt, rendezvényt a cso-
port támogatja. Ahhoz, hogy egy civil szervezet sikeres le-
gyen, szükséges, hogy mind az önkormányzattal, mind a
vállalkozói szférával jó kapcsolatot ápoljon, és jól tudjon
együttmûködni, együtt dolgozni. Zamárdiban mindez meg-
valósult, és ehhez külön gratulált a zamárdiaknak.

A Nõk a Balatonért Egyesület elnöke után Csákovics Gyu-
la, Zamárdi polgármestere köszöntötte az ünneplõket.
Méltatta a csoport 20 év alatt a Balatonért és a településért
végzett munkáját. Polgármester úr a csoportvezetõket vi-
rággal köszöntötte.

2015. március 11.oldal Zamárdi Hírmondó
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

MEGHÍVÓ
márciusi összejövetelre

Idõpont: 2015. március 9. /hétfõ/ 17 óra
Hely: Közösségi Ház  Honvéd utca
Témák:
1. A szervezet öngyógyító képességének helyreállítá

sa Bowen technika segítségével
/ Sternóczky Balázsné Ági gyógymasszõr/
Minden lépés számít! A gyaloglás egészségre 
gyakorolt hatása. Gyakorlati tudnivalók a bot 
használatáról / Galambos László sportedzõ,a 
Magyar Nordic Walking Akadémia megalapítója, 
Galambos Lászlóné Betti gyógytestnevelõ, a
Magyar Nordic Walking Akadémia elnöke/

2. Jelentkezés szûrésekre / Kaposvár , Siófok,
Budapest /

3. Kirándulás az Õrségbe
4. Tagdíjfizetés
Fél 5-tõl  várjuk a fizetni akarókat és a szûrésre je-
lentkezõket.

Április 7-én, kedden Kaposváron komplex szûrés lesz
/ mammográfia, nõgyógyászat, tüdõszûrés /  a 45 � 65
év közötti korosztálynak. A vizsgálatokra azok jelent-
kezzenek, akik meghívót kapnak a Kaposi Mór Okta-
tó Kórház Prevenciós Osztályától.
De jelentkezhetnek azok is, akik nem kaptak hívást,
de a jelzett korosztályhoz tartoznak, két éve vagy ré-
gebben voltak vizsgálaton.
Ezen a napon a DEXA is fogad 20-25 fõt csontsûrû-
ség szûrésre.  A vizsgálathoz szakorvosi beutaló szük-
séges. Ez évtõl kezdve sem a kaposvári nõgyógyásza-
ton, sem a siófoki kórházban nem kapunk csoportos
beutalót, ezt mindenkinek egyénileg kell megszerez-
ni. Nõgyógyásztól, onkológustól, reumatológus vagy
ortopéd szakorvostól fogad el a DEXA személyre
szóló beutalót. Tehát a csontsûrûség-vizsgálatra csak
azok iratkozzanak fel, akik megszerezték a szakorvo-
si beutalót. Jelentkezni március 25-ig lehet Takácsné
Horváth Szilvinél a szokásos adatok -  név, születési
hely, idõ, TAJ-szám � megadásával, jelezve, hogy me-
lyik szûrést kívánják igénybe venni. 06 / 30 / 850-9911.
Utazás autóbusszal. Indulás fél 7-kor az önkormány-
zat parkolójából. 

Az ünnepség hivatalos programját a zamárdi általános is-
kola néptáncosainak fergeteges mûsora zárta.

Az ünnepséget fogadás követte. A születésnapi torták fel-
vágása után szendvicsek és sütemények mellett már kötet-
lenül eleveníthették fel a résztvevõk az elmúlt 20 év emlé-
keit.

Mindenkinek köszönjük a segítséget, a támogatást és a
részvételt!

TKT

ÁPRILISI ELÕZETES

Április 11-én, szombaton a Berkenye Kör 16 órakor kezdõdõ verses-
zenés költészet napi mûsora után 18 órakor Bagdi Bella személyiség-

fejlesztõ tréner, aranylemezes életmód- fejlesztõ énekes lesz az
Egészségõr Egyesület vendége.

Jegyek/ 2 000 Ft /elõvételben kaphatók vagy megrendelhetõk
Takácsné Horváth Szilvinél.

06 / 30 / 850-9911 Egyesületi tagjainknak várhatóan kedvezményt
tudunk adni.

Kérjük, adója 1 százalékával
támogassa tevékenységün-

ket.

18152614-1-14

Köszönjük.

Egészségõr Egyesület
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F A R S A N G  F A R K A

A hirtelen jött sûrû hóesés február második hétfõjére bete-
mette a várost. Hozzánk is megérkezett az  igazi tél. Mi
mégsem a köszöntésére, hanem a búcsúztatására gyûltünk
össze a Közösségi Házban. Az immár hagyományossá váló
farsangi rendezvényünkön civil szervezetek összefogásával
játékos vetélkedõt tartottunk.

Volt ott móka, nevetés, minden, ami a fergeteges jó-
kedvhez kell: humoros feladatok, játékos kedvû, ügyes ver-
senyzõk, hangos szurkolótábor, nóta, zene, tánc és terített
asztalok.
De minden szónál többet mondanak a rendezvényen ké-
szült képek!

1. A NABE csapata,
2. Berkenye Kör,
3. A gyõztes Baráti Kör,
4. Egészségõr Egyesület
5. Prigli Éva játéka a rekeszizmokat is megmozgatta,
6. A közönség is jól szórakozott
7. Megy a gõzös�
8. Terített asztalok: sósak, édesek, krémesek, fánkok
és rétesek  
9. A technikát és zenét biztosító fiúk/ a képrõl hi-

ányzik Szabó Gábor és Kokas István /
10. Játékvezetõk / és a fotózó Perge Kriszta /

Köszönet a sok finomságot hozó vendégeknek, a technikai
feltételeket biztosító fiúknak, a rendezvény lebonyolítását
segítõ ifjú önkénteseknek. Az óvoda köszöni a két csapat
felajánlott nyereményét. Köszönet azoknak, akik szíves hí-
vásunkat elfogadták. És köszönet mindazoknak, akik a
rendezvény sikeréhez hozzájárultak.

A közönségBerkenye  Kör

Baráti Kör

Egészségõrök

NABE

Prigli Éva játéka



Remekül éreztük magunkat! � Jövõre Veletek�� meg a hozzánk csatlakozni kívánó csapatokkal � �ugyanitt� a NABE, a
Berkenye Kör, a  Baráti Kör nevében is a 

Zamárdi Egészségõr Egyesület
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Teritett asztalok

Zenefelelõsök

Február 15-én várakozással telve, csípõs kora reggelen 30
fõvel indultunk a szlovéniai Ptujba, megnézni az 55. Far-
sangi Karnevált.

Lendván csatlakozott hozzánk az idegenvezetõ. Érdekes-
ségként Jeruzalemen keresztül  vezetett utunk, amely Szlo-
vénia egyik bortermõ vidéke.

Megérkezve Ptujba, már hétágra sütött a Nap. A Dráva
csillogó víztükrét bámulva haladtunk át a gyaloghídján,
megközelíteni a várat, mely a folyó fölé magasodik. A me-
redek gyaloglást követõen a várban megtekintettük a felvo-
nulás résztvevõinek hagyományos öltözetét bemutató kiál-
lítást, illetve magát a várat, annak gyönyörûen, korhûen be-
rendezett szobáit, a zeneszerszámok kiállítását és a fegyver-
tárat.

Délben átsétálva az óváros mellett, bejutottunk a Fõ térre,
ahol ki-ki megnézte a templomot, illetve kívülrõl a tûztor-
nyot, valamint a színház épületét. Ezt követõen mindenki
szabadprogram keretében nézelõdött  az ódon épületek kö-
zött. Egypáran az árusoktól vásárolt forralt borral melegí-
tették magukat, vagy éppen csapolt sörrel hangoltak a kar-
neválra. Késõbb mindenki próbált minél jobb helyet találni,
hogy közvetlen láthassa a felvonulókat.A felvonulás ferge-

teges volt, több mint 50 csoport, közel 4.000 ember vonult
fel különbözõ jelmezekben és országokból.Ha nem is a leg-
látványosabbak, de az biztos, hogy a leghangosabbak a bu-
sók voltak. Volt olyan, akinek a sálkendõjét is oda kellett a
busónak adnia. (Igazándiból hímzett zsebkendõt illik adnia
a hölgyeknek a busóknak, aki azonban erre nem készült fel,
az kénytelen volt a kendõjétõl megválni.)

Élményekkel telve indultunk haza a felvonulást követõen.
Mindenki örök élményt szerzett, és fogadkozott, hogy ide
bizony még egyszer legalább el kell jönnie.

Bodó Judit

*************************************************************************

Megy a gõzös

Játékvezetõk
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NYUGDÍJAS BÁL 

KARITÁSZ HÍREK

JABA JAVA ÖKO TANYA

Rendelhetõ:
- New Hampshire naposcsibe

350,-Ft/db áron.

- HÚSVÉTRA élõ kis
NYUSZI 1.000,-Ft/db áron.

Ha Húsvét után
VISSZAHOZZA

500,-Ft-ot adunk vissza
NYUSZI-nként.

Ketrec megoldható.

Tel.:20/9331-377
Átvétel a helyszínen illetve

Zamárdiban

2015. január 31-én tartottuk hagyományos nyugdíjas bálunkat, nem ha-
gyományos keretek között. A báli hangulatot Herold Sándor és Rill Ta-
más fergeteges mûsora alapozta, majd a tabi Diósi csapat folytatta, és
hajnalig húzta a talp alá valót.

Köszönjük a részvételt, és a tombola felajánlásokat! 

Bereczki Brigitta

Falk Ferencné

NORESZ 

Pálfi István és családja 

Dobai Istvánné 

Szvath József 

Schetl Lászlóné 

Szakáli Péterné 

Németh László

Kiss Jenõné 

Marity Tibor 

Bacsa András 

Friesz Gyula 

Friesz Gyuláné 

Csákovics Gyula Polgármester Úr

Polgármesteri Hivatal 

Kertész Józsefné

Mészáros Annamária 

Benke Lászlóné 

Bohojfásh Mária 

Szabados Magdi 

Kiss Csabáné 

Pappert László 

Krániczné Erzsi

Kajdi Tiborné 

Tóth Józsefné 

Nõk A Balatonért Egyesület 

Domján Zoltán és családja

Zsidákovics Gyula 

Tóth Mihály 

�Legyen gondunk rá, hogy szeretetre
és jótettekre  buzdítsuk egymást.�

/Szent Pál/

Február  4-én Zamárdiba látogatott  a
Katolikus Ka-ritász Somogy megyei vezetõje, Nagy
Dóra, aki a 2014 decemberében leköszönõ Jáki
Zoltánné helyébe lépett. Õ fõállásban végzi munká-
ját, így biztosítottnak látszik a megyei csoportokkal
való szorosabb együttmûködése. Tájékoztatást kért a
zamárdi karitász-tagok és önkéntesek eddigi tevé-
kenységérõl és további terveikrõl.
Kaptunk tõle 15 üveg Prospant /köhögéscsillapítót/,
amit szétosztottunk az influenzás, torokfájós rászoru-
lók között.Helyi hozzájárulásként a gyógyszerhez 1-1
doboz C-vitamint adtunk ajándékba.
Örülünk, hogy a minden hónap elsõ hétfõjén tartott
�fogadóóráinkon� - 14-16 óráig - egyre többen jelen-
nek meg. Továbbra is várunk ruha - és cipõadomá-
nyokat; fõként csecsemõholmikra lenne kereslet,
mert teljesen kifogyott.
Három rászoruló kérését tolmácsolom: szükségük van
gázkonvektorra, 4 székre, valamint nagy méretû nõi

fehérnemûre. Talán a tavaszi lomtalanítás elõtt érde-
mes körülnézni a feleslegessé vált, de mások számára
még hasznos tárgyak között.
Segítségüket elõre is köszönjük!

Bankszámlaszámunk: 508 00221 - 1000 7606
Telefonos elérhetõség: 348 - 524

A Katolikus Karitász zamárdi csoportja

VÉRADÁS
2015. március 9-én véradás lesz a

Közösségi Házban 15 órától - 18 óráig

Szeretettel várjuk minden leendõ és új
véradónkat! TAJ kártyát hozzatok magatokkal!
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E-mail: kissjozsef@citromail.hu

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Zamárdi, Nagyváradi u. 18
Kovács István

Telefon: +36 30 839 7944

BARKÁCS
FESTÉK

KULCSMÁSOLÁS

MÁRCIUS 1-TÕL VASÁRNAP IS NYITVA!

2015. február 2-án elhunyt Bitskey Tibor,a Nemzet

színésze, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas,

érdemes mûvész. 85 éves volt. Láthattuk többek

között A kõszívû ember fiaiban, az Egy magyar

nábobban, a Kárpáthy Zoltánban, az Egri csillagok-

ban, a Zrínyiben, a Rab ember fiaiban, A fekete

városban, a Honfoglalásban és a Sobriban is. A fiata-

labb generációnak pedig Õ volt a Vuk narrátora,

valamint Sean Connery és Brian Cox szinkronhangja. 

Halála elõtt �kezét nyújtotta� Zamárdinak. Abban a

megtiszteltetésben volt részünk, hogy sok szervezõ-

munka után a Mûvész úr kézlenyomata díszítheti a

Kertmozin látható Filmesek falát. Nagy szeretettel

közremûködött ebben, s csak egészségi állapota tar-

totta vissza, hogy eljöjjön az avató ünnepségre.

Szeretettel gondolunk rá, s emlékét õrzi Zamárdi fala

is.

BITSKEY TIBORRA EMLÉKEZÜNK

Költészetnap verssel, zenével
�A szó, a hang, segítõn árad felém,

s a gondolat új csirája lesz a remény!�

Szeretettel várjuk rendezvényünkre,
melyet 2015. április 11-én, szombaton,

16 órai kezdettel tartunk a
Közösségi Házban

Berkenye kör
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Nyártól 20+ HD csatorna érkezik a térségbe 

2015. január 1-jétõl Zamárdin és a környezõ településeken a Vidanet Zrt. vette át az internet-, ká-

beltévé- és telefonszolgáltatás biztosítását a SUPRA Kft.-tõl. Sejben Zsoltot, a vállalat dél-dunán-

túli régiójának vezetõjét kérdeztük a Vidanet helyi terveirõl, a kínálatban várható változásokról.

- A Vidanet a dunántúli régióban számos más településen is kínál internet-, kábeltévé- és telefonszolgál-

tatást, de ott teljesen más csomagokkal van jelen, mint a siófoki régióban. Tervezik a kínálat egységesí-

tését?

Sejben Zsolt: Igen, terveink szerint nyártól több lépcsõben átalakítjuk a siófoki térségben termékkíná-

latunkat. Ez az internet-szolgáltatás szempontjából azt jelenti, hogy be fogunk vezetni új, gyorsabb cso-

magokat. Jelenleg maximum 15Mbps sávszélességet tudunk biztosítani, de a hálózatfejlesztésünket kö-

vetõen a legnagyobb csomagunkban már 60Mbps sávszélesség is elérhetõ lesz. A digitális kábeltévé

kínálatot is jelentõsen bõvíteni fogjuk. Folyamatosan állunk át a központi fejállomásunk digitális kínála-

tára, melynek köszönhetõen a térségben is elérhetõ lesz több mint 100 digitális csatorna, köztük több

mint 20 HD csatorna. Ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, márciustól átfogó há-

lózatrekonstrukciót és a siófoki központi berendezéseink cseréjét kell elvégezni.

- Ezek a munkálatok hogyan fogják érinteni a helyi elõfizetõket?

S.Zs.: Arra törekszünk, hogy az ügyfeleink minél kevesebb kellemetlenséget tapasztaljanak, ugyanak-

kor az eszközök cseréje, az átépítés, a rendszerek beállítása elkerülhetetlenül együtt jár néhány idõsza-

kos szolgáltatászavarral, illetve -kieséssel. Ezért ezeknek a munkáknak a többségét a hajnali órákban

végezzük.

- Említette, hogy sor kerül például eszközök cseréjére is. Hogyan kell elképzelnünk, mi történik még a há-

lózatrekonstrukció keretében?

S.Zs.: Hálózatunk átépítése során ellenõrizzük a kábeleket, csatlakozásokat, a nem megfelelõ eszkö-

zöket cseréljük, javítjuk, továbbá szükséges lesz az erõsítõk egy részének cseréjére. A hálózatrekonst-

rukciós munkák idejérõl és az érintett területekrõl honlapunkon tájékoztatjuk majd ügyfeleinket.

- Ezeken túl terveznek még más változtatásokat a régióban?

S.Zs.: Alapvetõen a legfõbb célunk a hálózat kapacitásának és minõségének javítása, hogy magas

színvonalú internet-, kábeltévé- és telefonszolgáltatást tudjunk nyújtani az elõfizetõink számára. Ezen túl

az ügyfélkiszolgálás minõségére is nagy hangsúlyt fektetünk, ennek érdekében siófoki irodánkat jelen-

tõsen modernizálni fogjuk, emellett a 1203-as telefonszámon is ügyfeleink rendelkezésére állunk.

A Vidanet Zrt. által átvett települések: 

Ádánd, Balatonboglár, Balatonföldvár,Balatonlelle, Balatonõszöd,
Balatonszabadi,Balatonszárszó, Kõröshegy, Ságvár, Siófok, Siójut,

Szántód, Szólád, Tab, Zala, Zamárdi.
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Kedves zamárdi
lakosok!

2009.  évtõl  kezdõdõen,
Zamárdi székhellyel  mû-
ködik egy régi sportegye-
sület, melynek tevékeny-
ségét az egyesület mu-
lasztása miatt sokan nem

ismerhetik. A mulasztás abban rejlik, hogy nem történt
egy összefoglaló bemutatkozás az eddig elért eredmé-

nyekrõl, a jelenlegi tevékenységrõl. Ezt szeretnénk most
pótolni ezzel a rövid bemutatkozással.

A Váci Autó SE 1983. évben alakult Vácott, a III. Autója-
vító Vállalat Sportegyesületébõl kivált autóversenyzõk és
a vállalat dolgozóiból.

A sportegyesületet a módosított rendelkezések miatt
1985. évben jegyezte be a cégbíróság, mint társadalmi
szervezetet. Ekkor már számos élversenyzõ is verseny-
zett az egyesületben, akik már nem a cég dolgozói vol-
tak. Itt versenyzett többek között Ferjáncz Attila (rallye)
sport pályafutásának befejezéséig és Szalay Balázs (te-
rep rallye) is, akik méltán írták be nevüket a magyar sport
történetébe.

Az egyesület ekkor már megszerzett tudása alapján ver-
senyszervezéssel, és rendezéssel is foglalkozott és szá-
mos országos rallye bajnoki fordulót rendezett az autó-
sport területén. Ezek közül kiemelkedõ rendezvények
voltak a Kisbér-Rallye, Szombathely-Rallye, Fehérvár
Rallye és Esztergom Rallye futamai. 

1989. évtõl a motorcsónak szakosztály is megkezdte
mûködését. Vác Városa a Duna partján jelentõsen támo-
gatta a szakosztály megalakulását és mûködését. Szá-
mos megbízhatósági és gyorsasági bajnokságot nyertek
a versenyzõk, akik közül kiemelkedett Bodor Péter, aki
különbözõ kategóriában 5 világbajnoki címet és több EB
gyõzelmet is aratott.

Bodor Péter ma is aktív élversenyzõ, 2014. évben a for-
mula 250 kategóriában 
Európa Bajnok 2. helyezést ért el és kiemelkedõ nem-
zetközi eredményei alapján, 
2014. évben az év sportolója kitüntetõ     címet nyer-
te el.

2015. évben újra indul a F-250 EB futamain (4 futam) és
reméljük, hogy ismét kiváló eredményt fog elérni.

Kiemelkedõ élversenyzõk, akik a sportegyesületben
szerepeltek:

Ferjáncz Attila � Dr.Tandari János rallye versenyzõpá-
ros, akik pályafutásuk végéig az egyesület színeiben
nyerték hazai és nemzetközi versenyeiket.

Suba Egon � Suba Ákos versenyzõpáros, többszörös

magyar rallye kategória bajnokok, akik végig az egye-
sület színeiben versenyeztek. 

Bodor Péter motorcsónak versenyzõ, aki 1993-tól 
5 Világbajnoki és 3 Európa bajnoki címet szerzett szá-
mos nemzetközi eredménye mellett.

Szalai Balázs tereprallye versenyzõ, aki itt kezdte ver-
senyzõi pályafutását és eljutott elsõként a DAKAR verse-
nyekre.

A versenyzõk az idõ múlásával visszavonultak az aktív
szerepléstõl, de sokan közülük továbbra is az egyesület
tagjai maradtak.

A hangsúly átkerült a szabadidõsport és szórakozás irá-
nyába, ezen belül természetjárás, horgászás, síelés az,
amit a régi és új tagok családtagjaikkal együtt egyesüle-
tünk keretein belül ma is szívesen ûznek.

Ezen célok finanszírozására az egyesület tagjai saját
megszerzett tudásukat kamatoztatva speciális gépek ja-
vítását vállalják, valamint vállalják nagylétszámú rendez-
vények szervezését és lebonyolítását. Ebbõl származó
bevételeit az egyesület mûködtetésére és szabadidõ-
sport céljaira használja fel.

Az egyesület taglétszáma jelenleg 19 fõ, állandó foglal-
koztatott nincs, a tagok szabadidõben látják el azon fel-
adataikat, melyhez a sok versenyzõi év gyakorlata alap-
ján a legjobban értenek.

A motorcsónaksport mellett új terület a vitorlázás, ami ki-
mondottan Zamárdi kötöttség és a Balaton miatt alakult
ki. Elsõként célul tûztük ki, hogy a fiatalsággal megis-

BEMUTATKOZIK A VÁCI AUTÓ SPORT EGYESÜLET
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mertessük a vitorlázást és megszerettessük a Balatont
és a természetet. Egy civil szervezettel, a Zamárdi Bará-
ti Körrel közösen 2008. évben elkezdõdött a �Lurkók vi-
torlára� program, melynek keretében az egyesület tagjai
kisgyerekeket vitorláztatni visznek díjmentesen, megis-
mertetve velük a természet, a Balaton és a vitorlázás
szépségeit. 2009. évben vitorlás napközi tábor szervezé-
se kezdõdött melyen közel 30 gyerek vett részt. Ezek a
programok olyan sikeresek voltak, hogy mára már be-

épültek az állandó zamárdi nyári programtervekbe és
minden évben megszervezésre kerülnek, a gyerekek
örömére.
Reméljük, hogy közös akarattal rövid idõn belül a gyer-
mekvitorláztatás terén is olyan eredményeket fogunk
tudni felmutatni, mint a versenysport területén korábban.

Szintén új terület a kerékpáros turizmus, melynek fejlesz-
tésében rendezvények szervezésével, Zamárdi környéki
új túra útvonalak kialakításával szeretne az egyesület fo-
lyamatosan részt vállalni. Részt veszünk a �Balatonkör
2015� rendezvény szervezésében, mely ebben az évben
Zamárdi központtal kerül megrendezésre. 

Az egyesület �önellátó�, az élsportot támogató szponzo-
rok céltámogatásán kívül vállalkozásai még biztosítják
fennmaradását, remélhetõleg még hosszú ideig.

Ezúttal is szeretnénk felajánlani tudásunkat minden
olyan területen, amely a város, Zamárdi számára segít-
séget jelenthet.

Egyúttal kérjük a város lakosságát, hogy továbbra is tá-
mogassa sportegyesületünket, céljai elérésében.

Üdvözlettel
Margó György Váci Autó SE 

elnöke
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Február hónapban
Zamárdi

csütörtök 18 óra
szombat  18 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 18 óra
vasárnap 10 óra

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

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: 2015. 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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését

valamint oklevél,

vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák
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Prigliné Zsuzsa

Azon a napon

A vacsorán, mikor az étek elfogyott,
helyébe Õ testet és vért adott,

melybõl mindenkinek egyformán jutott.

Testét osztotta egynek-egynek szét,
majd vérének kelyhét adta imígyen:

�Vegyétek és igyátok�. Nem kell több beszéd,

S égi láng gyúlt a végtelenben.
Így lett emberek étke teste,

itala búslakodók bora: vérének serlege.
Milyen káprázat, és mégis kegyelem,
hogy Istenébõl él minden gyermeke.

KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET
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Tájékoztató
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2015. február 23-i ülésérõl

1.Zamárdi Város Önkormányzatának 2015.
évi költségvetése, II. forduló

Szita László könyvvizsgáló elmondta,hogy az Önkormányzat
2015. évi költségvetésérõl szóló elõterjesztést és rendelet-ter-
vezetet felülvizsgálták, a független szakértõi véleményt elké-
szítették ezek alapján. A jogszabályi elõírásokat is vizsgálták,
ezen belül a költségvetés szerkezetét. Erre vonatkozóan több
jogszabályt kell figyelembe venniük, melyek alapján az Önkor-
mányzat a szükséges kötelezettségeinek eleget tett. 
A gépjármûadókból beszedett bevétel 40 %-a helyben marad
továbbra is. A települési adók bevezetése, segélyezési és fej-
lesztési feladatok finanszírozására nem került bevezetésre
Zamárdi településen. Az iparûzési adóból befolyt bevételt el-
sõsorban szociális ellátásokra lehet fordítani, önkormányzati
hivatalok személyi juttatásaira csak korlátozott mértékben le-
het felhasználni. 
A pénzügyi helyzetrõl a könyvvizsgálat véleménye az, hogy sta-
bil, annak ellenére, hogy több kedvezõtlen változást hoztak a
2015. évre vonatkozó jogszabályi változások. 
A kiadások a bevételek összegét meghaladják, amely átcsopor-
tosítással 317.158 M Ft-ra módosult, de ez nem minõsül a va-
gyon felélésének, az összeg fedezetét a 2014. évi pénzmarad-
vány biztosítja, mely összeg a zárszámadáskor módosulhat. 
Az idei évi költségvetésben a szociális feladatok ellátása jelen-
ti a legnagyobb változást. 
A tervezet nem tartalmaz hitelfelvételt, illetve törlesztést sem,
mivel azt az állam átvállalta. 
Az elõterjesztés és rendelettervezet alapján nem találtak a
könyvvizsgálat részérõl olyan eltérést, amely miatt annak elfo-
gadását ne tudnák javasolni.
Csákovics Gyula polgármester hozzátette, hogy az Önkor-
mányzat nem tervez hitelfelvételt, továbbá 422 M Ft összeget
fejlesztésre, felújításra kívánnak fordítani, ez a költségvetés
35 %-át teszi ki.  
A képviselõ-testület a 2015. évi költségvetési rendelet elfoga-
dásáig teljesített bevételekrõl és kiadásokról szóló tájékoztatót
elfogadta, a 45.664.523 ezer Ft beszedett bevételeket, és az
56.531.559 ezer Ft teljesített kiadásokat a 2015. évi költségve-
tési rendeletbe beépíti.

2. Ilovebalaton.hu Kft kérelme

Viczián Gábor szervezõ elmondta, hogy harmadik alkalommal
szeretnék megrendezni Zamárdiban a Zamárdi-Tihany közöt-
ti átúszást. 
A Kt. megtárgyalta a Zamárdi-Tihany átúszásra vonatkozó
rendezvénnyel kapcsolatos bérleti díjra vonatkozó elõterjesz-
tést, és továbbra is fenntartja, hogy a szervezõk 2015. évre vo-
natkozóan 500.000,- Ft bérleti díjat fizessenek a terület hasz-
nálatáért.
A rendezvényt követõen tárgyalni kívánja az idei évi tapaszta-
latok alapján egy esetlegesen 5 évre történõ bérleti díj megkö-
tését a szervezõkkel, az idei évben megállapított 500.000,- Ft
bérleti díjért évenként.

A 2015. évre kötendõ bérleti szerzõdésre vonatkozóan az
500.000,- Ft kaució megfizetésétõl ez évben eltekint.

3. Közútkezelõi hozzájárulás

Dr. Dudás Anita jegyzõ elmondta, hogy a beruházási és város-
üzemeltetési osztály vezetõje több bejárást tartott az Invitellel,
akik optikai kábelt szeretnének fektetni a településen. 

Egyed Zoltán képviselõ tájékoztatást adott arról, hogy a Csap
utcai átjárónál a vasút melletti villanyoszlopokon egy optikai
kábel húzódik, ami a mobilszolgáltatókat szolgálja ki. Ide sze-
retne az Invitel egy kábelt kiépíteni, amely a kiserdõnél lévõ
toronyhoz kapcsolódna. Útfúrással a 7-es úton átvezetnék,
majd a Csap utcában a járda melletti rész felbontásával a Ró-
mai útig menne a zöldterületen át. Ezt követõen a Felsõ pin-
cesoron húzódna végig egészen a Keresztdûlõig, majd a to-
ronyba csatlakozna. Mivel ezen az útvonalon végig oszlopok
vannak, az volt a véleményük, hogy itt építsék ki a kábelháló-
zatot. A kivitelezõk ezt nem tudják megoldani, mindenképpen
földben szeretnék vezetni a hálózatot.

A Kt. megtárgyalta az (AKRO-SAT Távközlési Kft) kérelmét.
� A képviselõ-testület elsõsorban légkábel kiépítését

javasolja.
� Amennyiben földkábel fektetésével lehet csak megol-

dani a kivitelezést, akkor a képviselõ-testület tulajdo-
nosi jogkörben külön egyeztetést javasol, kifejezetten
a Felsõ pincesor kapcsán.

4. SZAT költségekrõl döntés
Amennyiben új, beépíthetõ területek kialakulását eredménye-
zi a rendeletmódosítás, az minden esetben a tulajdonosi kör
hozzájárulását vonja maga után, egyéb esetben nem.
A jogi személyeknek és vállalkozásoknak minden esetben hoz-
zá kell járulnia a költségekhez.

5. A Kt. rendeleteket módosított:
� a közterületek használatáról és rendjérõl

szóló,
� a közterületen történõ szeszesital fogyasztás

korlátozásáról szóló,
� a felsõfokú tanulmányok támogatásáról szó-

ló,
a települési támogatásról és az egyéb szoci-
ális ellátásokról szóló rendeleteket.

6. Tájékoztatás a képviselõk, és nem képviselõk köztar-
tozás mentes adatbázisba történõ bejelentkezésrõl

Dr. Dudás Anita jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet,
hogy mind a képviselõk, mind a nem képviselõ bizottsági tagok
maradéktalanul eleget tettek a köztartozásmentes adatbázisba
történõ bejelentkezési, illetve a vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségüknek, így senki részére nem kell a pénzbeli juttatáso-
kat visszatartani.

7. I-II. sz. háziorvosi rendelõk felújítása, bõvítése kap-
csán 1.6 M Ft plusz mûszaki tartalom elfogadása

A Kt. elfogadja az I-II. számú háziorvosi rendelõk felújítása,
bõvítése kapcsán A Focus-Therm Kft 1.6 M Ft plusz mûszaki
tartalmú ajánlatát (fûtés-korszerûsítés), mely a megkezdett ki-
vitelezés kapcsán merült fel.

Matyikó Zsuzsa
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Tájékoztatás Zamárdi, Kossuth Lajos utca
kétirányúsítása kapcsán

Tisztelt Lakosság! Amióta a Kossuth Lajos utca
egyirányúsítva lett, többször tárgyalta a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság, valamint a képviselõ-testület
is a mozi utcájának újbóli kétirányúsítását. 2014. évben
még az elõzõ képviselõ-testület többszöri kérésére a
hivatal megvizsgálta a Kossuth Lajos utca korábbi -
mindkét irányban történõ közlekedés- forgalmi rendjé-
nek visszaállítása kérdését. Ennek apropóján egy for-
galomtechnikai szakértõ is megnézte az utcát, majd
ajánlatokat kértünk az utca- kétirányú- visszatervezteté-
sére, melyre 700.000,- Ft + Áfa összegben ajánlat érke-
zett. Ezt az összeget eltúlzottnak találták a döntésho-
zók és ezért újabb terveztetési ajánlat került beszerzés-
re, 400.000,- Ft + Áfa összegben. 2014. novemberé-
ben a képviselõ-testület az imént leírt tervezési bekerü-
lési költség, a további kivitelezést (utca egyik oldalán a
parkoló elbontása, hogy az utca megfeleljen a jogsza-
bályban elõírt paramétereknek, stb.) terhelõ összegek,
valamint a városrehabilitációs pályázat kapcsán vállalt
5 éves fenntarthatóság miatt is, úgy határozott, hogy el-
tekint a Kossuth Lajos utca átépítésétõl és a
kétirányúsítástól. A döntést megalapozta, hogy szá-
mos, sokkal rosszabb állapotú, belterületi utca vár még
Zamárdi egész közigazgatási területén felújításra. 

Zamárdi PMH

TÁJÉKOZTATÓ

A Balatoni Szövetség legutóbbi elnökségi ülésén a szú-
nyogirtással kapcsolatban felvetettem, hogy az irtást és
gyérítést végzõ céggel kötendõ megállapodásban rögzíte-
ni kell, hogy mikor szállhatnak fel a gépek, illetve a kivite-
lezést végzõ cég a repülési ütemterv összeállításánál vegye
figyelembe a lakó- és nyaralóközösség alapvetõ elvárása-
it (ne strandidõben, és ne mise alatt permetezzenek).
Ezt egyébként évek óta kérjük, sajnos eredménytelenül. 
A felvetésem kapcsán tájékoztatást kaptam arról, hogy a
tavalyi évben a katasztrófavédelem beszállt a szúnyogirtás
szervezésébe, és sajnos szervezetlenebbül mûködött.
Egyébként pedig az állami hozzájárulásból egy fillért nem
kapott meg a Balatoni Szövetség, és ha az önkormányza-
tok nem fizették volna be a rájuk esõ részt, akkor tavaly
nem is lett volna elvégezhetõ a szúnyogirtás.
Ebben az évben pedig még egyáltalán nincs központi for-
rás a szúnyogirtásra, így várhatóan megint az önkormány-
zatokra marad teljes egészében a feladat ellátása.

Csákovics Gyula polgármester

Pályázati felhívás természetes személyek, jogi
személyek és egyesületek részére

Tájékoztatom az érintetteket, hogy Zamárdi Város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete 2015. évi költségve-
tésében a �civil szervezetek� mûködési célú  támogatásá-
ra 3.000.000,- Ft-os, valamint a �civilek� részére Kulturá-
lis Alap néven (pl:rendezvényekre) 3.000.000,-Ft-os ke-
retösszeget  különített el.

A jelenleg hatályos 31/2014. (VI.24.) számú (az Állam-
háztartáson kívüli források átadásáról, átvételérõl és az
államháztartás körébe nem tartozó természetes szemé-
lyek, jogi személyek és egyesületek támogatási rendjérõl
szóló) önkormányzati rendelet tartalmazza a pályázati
feltételeket, és az eljárási rendet. 

Felkérem a tisztelt Pályázókat, hogy a rendelet mellékle-
tét képezõ pályázati lapon (a szükséges mellékletekkel,
nyilatkozatokkal)  2015. április 15-ig nyújtsák be támoga-
tási igényeiket Zamárdi Önkormányzat Pénzügyi-és Vá-
rosüzemeltetési Bizottság Elnökének címezve. A benyújtá-
si határidõ jogvesztõ, mert csak a legkésõbb fenti határnapig
beérkezett anyagok kerülnek kiküldésre a bizottsági anyag ré-
szeként az áprilisi- döntéstelõkészítõ-  bizottsági ülésre.
A rendelet megtalálható: http://onkormanyzat.zamar-
di.hu/onkormanyzat/rendeletek/

Zamárdi, 2015. március 16.
Dr. Dudás Anita

jegyzõ

Pályázati felhívás önkormányzati lakás piaci
elven történõ bérbeadására

Tájékoztatom a t. Érdeklõdõket, hogy a Zamárdi, Fõ
u.106. sz. alatti -korábban tûzoltószertár feletti, rendõrla-
kások- ingatlanok közül az É-i oldalon lévõ lakást Zamár-
di Város Önkormányzat Képviselõ-testülete piaci alapon
bérbe kívánja adni. A pályázati feltételekrõl várhatóan
2015. március 30-i testületi ülésen születik döntés, mely-
rõl a helyi hirdetõkön, a ZVTV képújságában, valamint
az önkormányzati honlapon kaphatnak részletes informá-
ciót. Felvilágosítás kérhetõ továbbá munkaidõben,  a Pol-
gármesteri Hivatalban,  Bodó Judit  ügyintézõnél.
Tel. 84/ 348-400., 84/ 348-711.

Tájékoztatás Települési Ügysegéd személyének és munka-
rendjének változásáról 

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot és az érintett Ügyfele-
ket, hogy a Siófoki Járás Hivatal települési ügysegédje
2015. március 16-tól Bölcsikné Verbovszki Andrea, mun-
karendje szerint Zamárdiban a Polgármesteri Hivatalban
HÉTFÕNként 8.00 órától 9.00 óráig látja el feladatát.  
Zamárdi, 2015. március 19.

dr. Dudás Anita sk. jegyzõ 
Zamárdi PMH



Zamárdi Hírmondó 4.oldal 2015. április

Bormustra

2015. március 6-án immár 4. alkalommal tartot-
tuk meg a hagyományosnak mondható bormust-
ránkat, melynek ez alkalommal is a Szent Kris-
tóf pincészet adott otthont. 
Takáts Gyula polgármester úr vezetésével népes
villányi küldöttség érkezett Zamárdiba.
Két neves borász is megtisztelt bennünket jelen-
létével. Günzer Tamás és Szemes József értékel-
ték a zamárdi termelõk nedûit.
Zamárdi részrõl pedig Tóth Imre Mihály és
Petracsek Béla véleményezte a borokat, és adtak
hasznos tanácsokat.  
A finom vacsoráról Friesz Gyula bácsi és neje,
Margit néni gondoskodott. A hangulatfelelõs ez-
úttal is Domján Zoltán volt. 

Köszönjük mindannyiuknak.

Csákovics Gyula polgármester

Lomtalanítás!
Tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy 2015.
évben a lomtalanítás Zamárdi településen az alábbi-
ak szerint kerül megszervezésre: 

Közterületre történõ kipakolás:
2015. május 15, 16. és 17. 

Elszállítás: 2015. május 18.

Kérjük az érintetteket, hogy a fenti idõpontokat tart-
sák be, mert ettõl eltérõ idõpontban a közterületre
történõ kipakolás büntetést von maga után. 

Zamárdi PMH

Zamárdiban a zöldhulladék szállítása 2015. áp-
rilis 1- jétõl november utolsó szerdájáig heten-
te, szerdai napokon történik. A zöldhulladékot
a szolgáltató kizárólag kötegelve vagy zsákban
kihelyezve szállítja el.

Zamárdi PMH

Tájékoztatás Zamárdi város belterületén és
külterületén az égetés szabályairól!

2015. március 5-én lépett hatályba az Országos Tûz-
védelmi Rendelet, mely alapján általában tilos sza-
badtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön
meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tu-
lajdonosa, használója köteles a területet éghetõ hul-
ladéktól és további hasznosításra nem kerülõ száraz
növényzettõl mentesen tartani.   Belterületen csak
abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha
azt önkormányzati rendelet megengedi.  Külterületen
az ingatlan tulajdonosa, használója a tûzvédelmi ható-
ság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggõ
területen irányított égetést végezhet. A kérelmet leg-
késõbb az égetés tervezett idõpontját megelõzõ tízedik
napig kell benyújtani a területileg illetékes katasztró-
favédelmi kirendeltséghez. A kérelem elbírálása öt mun-
kanapon belül megtörténik. A tûzvédelmi hatóság enge-
délyezése illetékköteles, azaz a kérelmet a jogszabály-
ban meghatározott tartalom mellett illetékbélyeggel kell
ellátni. További feltételekrõl érdeklõdjön a Siófoki Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltségen.

Zamárdi belterületén �az utolsó mondat kivételével-
az avar- és kerti hulladék égetése az év június 1. nap-
jától szeptember 15-ig tartó idõszakában tilos. Avart
és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen sza-
bad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és kör-
nyezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne
okozzon.  Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat
más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot.  A sza-
badban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robba-
násveszélyt ne jelentsen. A szabadban tüzet és az üze-
meltetett tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem sza-
bad, s veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tü-
zet azonnal el kell oltani.  A tüzelés, a tüzelõberendezés
használatának helyszínén olyan eszközöket és felszere-
léseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terje-
dése megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható. Tehát
továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön
történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.
Zamárdi külterületén az égetési szabályokra a fentebb
leírt szabályok az irányadóak. Zamárdi város közigaz-
gatási területén egész évben tilos az Önkormányzat
tulajdonában lévõ parkolókban, közterületen, parkok-
ban, Balaton-parton, Kilátó környékén tüzet gyújtani
(pl. bográcsozás, szalonnasütés, grillezés, stb.).

Országos tûzgyújtási tilalom esetén az érintett terüle-
ten akkor sem megengedett a tûzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi. Tûzgyújtási ti-
lalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további informá-
ciókat www.katasztrofavedelem.hu oldalon találhat-
nak.

Zamárdi, 2015. március 25.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

dr. Dudás Anita sk. jegyzõ 
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

április

alkalmi programok, események:
1-e, 17:00: Húsvéti kézmûves készülõdés Gubányi Kata vezetésével
8-a, 9:00-: Szilvi- használtruha vásár
8-a, 17:00: Nabe-program: Jakus László elõadása: Zamárdi és környéke az ornitológus szemével.
9-e, 9:00: vásár
10-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe: Örkény István : Kulcskeresõk
11-e, 9:00: Könyvtári vetélkedõ (Kosztolányi Dezsõ: Édes Anna)
11-e, 16:00 � 17:00: Költészetnapi program a Berkenye kör rendezésében
11-e, 18:00 -: Egészségõr Egyesület-i elõadás. Meghívott: Bagdi Bella
13-a, 17:00: Egészségõr Egyesület közgyûlése
14-e, 8:30: vásár
20-a, 9:00: vásár
24-e, 9:00: vásár
25-e, 16:00: Millner - Eifert � népi textília-gyûjtemény ünnepélyes megnyitója a Közösségi Ház kistermében 

26-a, 16:00-: Zamárdi Ki mit tud? - gála 

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, Kézimunkázó klub. Örömmel fogadnak új tagokat, jelentkezõket mindnyájan! 

Beszámolók, hírek: 
A múltkori lapzárta dátuma miatt csak most tu-

dósítok arról, hogy idén a Kommunizmus áldozatainak
emléknapján, február 25-én délután 17 órakor egyszerre
szólalt meg Zamárdi három harangja: a két katolikus és
a református! Gyönyörûen zengtek együtt!

És hadd említ-
sem meg, hogy a
februári fonyódi
kolbászfesztiválon
nemcsak csapa-
tunk szerepelt jól,
hanem a rendez-
vény mûsorában
Széles Ágota nép-
dalénekesünk és
Nagy Norbert

néptánc szólis-
tánk! Köszönöm, hogy képviselték Zamárdit!

48-as városi ünnepségünk méltó volt a törté-
nelmi esemény nagyságához, fontosságához: Hirsch
Judit tanárnõ vezetésével az 5-es diákok idézték meg a
kort. Matyikó Zsuzsanna alpolgármester asszony mon-
dott ünnepi köszöntõt. Meghívott elõadóink, Szilas Mik-
lós zenész - elõadómûvész, Csizmadia Anna népdaléne-
kes, Krajcsó Bence citerás növelték tovább az ünnepség
rangját. Közmegelégedést váltott ki szereplésük. A fák-
lyásmenet élén szokás szerint egy fogaton a Szent Koro-
na-másunk haladt, õt követték a polgárok. Nagyon jól
esett a szívemnek, hogy idõsek, középkorúak, gyerekek
egyaránt haladtak a menetben, reprezentálva a város la-
kosságát. Idén megálltunk a Széchenyi emlékfánál is,
amelyre a �legnagyobb magyar� arcképét tûztük fel. A
koszorúzás a templomtéri Szabadság (1848 � 1956) �
emlékkõnél volt idén a lenti átépítési munkálatok miatt. A
Szózat után sokan visszamentek a Közösségi Házba,

ahol a hagyományos szeretetvendégséggel zárult ün-
nepségünk. Köszönetemet fejezem ki a fent megneve-
zetteken kívül Nagy Sándorné Margitéknak, Friesz Gyu-
lának, Pálfi Istvánnak, Bacsa Andrásnak, Schwarc Bélá-
nak, Hosszú Gyulának és a Szabó Gábor vezette polgár-
õrségnek közremûködésükért.

Az idei gergelyjárás nagyon jó hangulatban
zajlott, és kijelenthetjük, a negyedikes diákok iskolába
csábító szereplése az óvodában elérte célját. Jó pár
nagycsoportos gyermek lelkébe tán elültettük a gondo-
latot, �izgalmas, jó dolog lesz majd iskolába járni!�
Márciusi honismereti kirándulásunk remek, napos idõ-
ben zajlott. Kb. húszfõs csapatunk Kisbárapátiból gyalo-
golt át erdõkön, mezõkön Felsõmocsoládra. Ott a Ma-
lom-árok �dzsungelében� megkerestük a legendás 400-
500 éves hársfát, amely 2012-ben Európa Év-fája volt. A
fa szépségérõl Hirschmann Attila fotója tanúskodik. Utá-
na Mocsai Tamás (válogatott kézilabdázó és polgármes-
ter) nyájasan fogadott minket a családja lakta egykori
Bánó � Kacskovics-kastélyban. Egy kicsit beszélgettünk
velük, körbejártuk a szépen felújított épületet, élvezve a

Széles Ágota és Nagy  Norbert
a fonyódi szereplés elõtt

Helytörténeti kirándulás-az év fája
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park hangulatát, majd a kellemes tavaszi idõben vissza-
sétáltunk autóinkhoz. Túránk hossza 13 km volt. Egy
szó, mint száz: nagyon jó dolog idegen tájat felfedezve
kirándulni!  Még annyit:  ajánlhatjuk  bárkinek Felsõmo-
csolád környékét! Még olyan látnivalókra sort sem kerít-
hettünk, mint IV. Béla király �asztala�, egy halom, ahol
menekültében megpihent, vagy a Szentkút, amely egy
réges-régi csoda emlékét õrzi.

Következzék a végén egy hírismétlés: egyre-
másra jelentek meg az elmúlt években a Zamárdihoz kö-
tõdõ kötetek. Gondoljunk például az Antológiára vagy a
Zamárdi története képekben könyvre. Úgy vélem, van
még egy remek lehetõség, amelyet nem szabad kiakná-
zatlanul hagynunk, ez pedig a helyi anekdoták, adomák,

vidám történetek összegyûjtése és megjelentetése! Gon-
dolatébresztésképpen és a teljesség igénye nélkül hadd
hozzak fel néhány témakört, amely sejtetheti, hogy men-
nyi-mennyi remek történet lappang, és várja, hogy ké-
vékbe kössük!  Rendõregyéniségek, a szakszervezeti
üdülõk sztorijai, borospincei esetek, �elesetek�, különös
vagy hóbortos egyéniségek, horgászkalandok, xy ugra-
tása, szónokok bakijai, iskolai víg esetek, vidám élet zaj-
lása a parton, komikus esetek biciklivel, motorral, ingá-
zók a vonaton, bálok, mozielõadások, derûs szerelmi
komplikációk, és sorolhatnám még, hiszen gazdag az
élet. Fogjunk össze mindnyájan, keressük egymást, aki-
ket ez a téma megérint!

Gál Péter (köz.ház)

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

A 2015.évi rendezvénynaptár elérhetõ az irodában, vala-
mint a www.zamardi.hu oldalon letölthetõ formában egy-
aránt.

A zamardi.hu honlap március elején megújult. Ezúton ké-
rünk minden kedves szállásadót,hogy aki még nem tette
meg a szálláshely adatainak, fotóinak frissítését, azt mie-
lõbb jelezze nekünk,hogy a szezont már teljesen új formá-
ban tudjuk kezdeni a Zamárdi iránt érdeklõdõ  vendégek
részére az online felületen.

Turisztikai kiállítások

2015. február 26-március 1. között került megrendezésre
Budapesten az Utazás Kiállítás. Az idei évben is számos új-
donságot vezettek be a szervezõk, ezzel is növelve a látoga-
tószámot. 1.000.000 legó kockából kirakásra került Ma-
gyarország térképe, koncertek, gyermekmûsorok, játszó-
ház, Teszt and Go (autós program) program várta a kedves
érdeklõdõket.
Zamárdi 9 m2 �es standon idén is megjelent a kiállításon
helyi vállalkozókkal - Kalandpark, Szent Kristóf Pincészet,
Zimek pálinka Manufaktúra, Hotel Família, Balatonkör
szervezõje - együttmûködve. A standon mind a négy nap
során értékes nyereménytárgyakat sorsoltunk ki azok kö-
zött, akik kitöltötték a nyereményszelvényünket,ezzel is bõ-
vítve adatbázisunkat a késõbbi leggyorsabb kapcsolattartás
érdekében, valamint eseményeink népszerûsítése céljából.
Az együttmûködõ vállalkozásoknak utólag is köszönjük
szépen a nyereményfelajánlásokat!
A márciusi hétvégéken folyamatosan kiállításokon jelen-
tünk meg a Balaton régió standján ( Kecskemét, Debre-
cen,Miskolc, Szolnok). Mind a négy vásár nagy sikernek és
érdeklõdésnek örvendhetett idén is a települések szervezõ-
késsége jóvoltából (Debrecenben a Balaton volt a díszven-
dég).
A rendezvények, csomagajánlatok, családbarát szálláshe-
lyek iránt nagy volt a kereslet.
Irodánkban elérhetõk a 2015-ös országos kiadványok,
amelyeket a kiállítások helyszínérõl folymatosan gyûjtöt-
tünk a helyi érdeklõdõknek!

Utazás kiállítás Budapest

Utazás és szabadidõ kiállítás Debrecen

Tourex Utazási Kiállítás Kecskemét
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A felnõttek télbú-
csúztató jótékonysá-
gi bálja után az óvo-
dában is megrendez-

tük a farsangi mulatságot. Heteken át lázasan készülõd-
tünk, jelmezeket barkácsoltunk, verseket, énekeket, tánco-
kat tanultunk. Feldíszítettük a termeket, faliújságot, torna-
termet. Farsang napján délelõtt mind a négy csoport meg-
mutatta jelmezeit a többieknek, s a mûsort is elõadtuk egy-
másnak. Sõt még az óvónénik meseelõadásán is jót mulat-
hattunk. Délután a szülõkkel is farsangoltunk. A mûsor
után közösen táncoltunk, játszottunk. A napot zsákba-
macskahúzással zártuk. 
Következõ hét elején elégettük kiszebábjainkat, végképp
elbúcsúztatva a telet, ami immár átadhatja helyét a tavasz-
nak.
Az idõjárás, a természet alakulása is mind azt bizonygatja
nekünk, hamarosan többet süt majd a nap, lecserélhetjük a
vastag télikabátokat, csizmákat, elõvehetjük a rollereket,
kerékpárokat. Madárcsicsergést hallhatunk, ha kinn va-

gyunk az udvaron, a bogarak is elõmerészkednek rejtekük-
bõl, s tesznek egy felderítõ sétát, a tücskök kiülnek a lyuk
szájához napozni, s egy-egy lepke is táncra perdül a délelõt-
ti melegben.
Az elsõ tavaszi megemlékezésre, március 15-ére mi is lelke-
sen készülõdtünk, miközben a magunk módján megbeszél-
tük az akkori eseményeket. Festettünk magyar zászlót, kü-
lönbözõ technikákkal készítettünk kokárdát, pártát, csákót.
Saját csoportos zászlóinkat újra elõvettük, mivel csoportok
közötti csatára készültünk a héten. Elõtte nap a fiúk �kato-
nai kiképzésen� vehettek részt: különbözõ feladatokban
mérhették össze egymással ügyességüket, gyorsaságukat,
leleményességüket, fegyelmüket, figyelmüket. A lányok ad-
dig táncházban próbálgathatták a magyar néptánc alaplé-
péseit. A csata napján minden csoport lehetett várvédõ és
támadó is. A Manók a Tulipánosok megfogyatkozott sere-
gét erõsítették. A csatában kendõkkel és papírgolyókkal
bombázták egymást a csapatok. Egy-egy menet végén az
nyert, akinek a térfelén kevesebb kendõ volt. Természete-
sen nem feledkeztünk meg Zamárdi hõseirõl sem, séta ke-

ÓVODAI HÍREK

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

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my. Lake 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:
Áprilisban hétfõtõl péntekig 8:00-15:00 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

Nagy László: Balatonparton

Balatonparton
a nádi világban
megbújtam egyszer,
s csodaszépet láttam:
bóbitás nádon
nádiveréb-fészket,
sásbokor alján
kis vízicsibéket.

Vadruca moccant,
topogott a vízre,
barna liléit
vízi útra vitte:
Senki se látta,
csak magam csodáltam,
ott a víz partján
még sokáig álltam.
Játszott a nádas
széllel és derûvel,
s hazaindultam
nádihegedûvel.



retében elhelyeztük zászlóinkat az emlékmûnél.
A víz világnapja szintén fontos számunkra. Beszélgettünk a
víz fontosságáról, védelmérõl, a takarékosságról. Kipróbál-
tunk néhány játékot is, amit a vízzel lehet csinálni. Az óvó
nénik különleges tevékenységeket találtak ki, amit ki-ki sa-
ját érdeklõdésének megfelelõen játszhatott végig. Volt ha-
jóhajtogatás, aranyhalkeresés horgászattal, vízmeregetés
kinder-belsõvel, vízi zene, öntögetés és elkapás flakonzuha-
tagban, bújás a vízesés alatt és labdahullámoztatás. Hét vé-
gén a NABE szervezte Balcsi partira több gyermek is ellá-
togatott családjával, ahol vízre bocsátottuk a héten barká-
csolt kishajóinkat. Az óvodás gyermekek az ügyességük fe-
jébe ajándékutalványt kaptak a NABE-tól.
Több elõadáson vehettek részt az óvodásaink ebben a hó-
napban. 
Rosta Géza bácsi zenés mûsorát hallgathatták a gyerekek,
a bátrabbak részt is vehettek benne. Az iskolások a szoká-

sos Gergely-járásra látogattak az óvodába, iskolába csalo-
gatták a nagyokat. A nagycsoportosok színházban voltak, a
Csillagokkal táncoló Kojó balettot látták. Részt vettek a ké-
miai anyagok veszélyeit bemutató interaktív elõadáson,
melyhez érdekes társasjátékot is kaptak pár hétre kipróbá-
lásra, valamint a Siófoki Zeneiskola bemutatóját is meg-
hallgatták.

A Nemzeti Köznevelésrõl szóló 2011. Évi CXX törvény
8.§(2) bekezdése 2015. szeptember 1-tõl elõírja a 3 éves
kortól kötelezõ óvodába járást. 

Ezért felhívjuk a családok figyelmét, hogy ne feledkezzenek
meg a beíratásról. Az óvodába járás alól a jegyzõ felmentést
adhat, de beiratkozni mindenki számára kötelezõ. A jegyzõ
döntése alapján a gyermek felmentést kaphat, de csak 5
éves koráig, mivel az iskolai életre való felkészítésen min-
denkinek részt kell venni.

Beíratásnál elõnyt élvez, aki közigazgatásilag zamárdi lak-
hellyel rendelkezik.

A következõ okmányokat kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermeke anyakönyvi kivonatát
- a gyermek TAJ-, lakcímkártyáját
- a szülõk személyi, illetve lakcímkártyáját

A beíratáson mindkét szülõ megjelenése fontos, akadályoz-
tatás esetén érvényes meghatalmazás szükséges.
A beíratás idõpontja 2015. május 11-15-ig, hétfõtõl pénte-
kig 9-12-óráig, szerdán 15 órától-17:30 óráig. 

A csoportok életébe való betekintésre hétfõtõl szerdáig
9-12 óra között van lehetõség.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk az óvoda felnõtt kö-
zössége nevében.

Barta Ilona
óvodavezetõ

Fürjes Kertészet megrendezi

hagyományossá vált egynyári virágvásárát

Zamárdi város piacán

2015. május 9 és 10-én reggel 8 órától.

Zamárdi Hírmondó 8.oldal 2015. április
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ISKOLAI HÍREK

Március 6-án az alsósok a közösségi házban zenei bemu-
tatón vettek részt.

7-én Kaposváron rendezték a Zrínyi Ilona matematikaver-
seny megyei eredményhirdetését. Az eredményekre büsz-
kék lehetünk: a 7. osztályosok között PAPP ZSOMBOR a
második, a 8. osztályosoknál GÁL PÉTER a 6. helyen vég-
zett.

8-án Budapesten került sor az Arany János anyanyelvi ver-
seny országos döntõjére. GÁL PÉTER itt is bizonyított: nem
talált legyõzõre, a legjobb lett. Horváth Mirjam a 4., Gál
László, Walter Dominika, Horváth Balázs az 5., Szabó Pet-
ra a 6., Balogh Veronika a 9. helyen végzett.

9-én a 8. osztályos fiúk és lányok tablófényképezéshez csino-
sították magukat, de idén mindenkit megörökítettek.

11-én az alsósok, 18-án a felsõsök szülei látogattak a nyílt
napon iskolánkba. Tapasztalataink szerint ez jó hatással volt
a nebulókra, nagyon igyekeztek.

13-án az 5. osztályosok elevenítették fel az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc eseményeit.

Sokan vettünk részt a városi ünnepségen is. Az 5. osztályo-
sok szép mûsorát itt is megtekinthettük. A fáklyás felvonulá-
son kis huszárok és pártás lányok kísérték a menetet.
14-én Kaposváron rendezték a Mezõ Ferenc Szellemi Diák-

olimpia országos elõdöntõjét. A tanév elején 80 iskola neve-
zett a versenyre, amely 7 héten át zajlott. Hétrõl hétre kel-
lett megoldani interneten keresztül a feladatokat, s a leg-
jobb eredményt elérõ 24 csapat jutott az országos elõdön-
tõbe. A Dunántúlon a mi csapatunk volt a legügyesebb, s
lett aranyérmes a PAPP ZSOMBOR, GÁL PÉTER, RETKI
BOTOND, BORSOS KRISZTIÁN alkotta csapat.

19-én zajlott a �Kenguru� matematikaverseny iskolai fordu-
lója, melyen 21 diákunk törte kobakját. 

A Lotz Szövegértési verseny megyei döntõjén is nagyszerûen
helytálltak tanulóink. GÁL PÉTER, HORVÁTH MIRJAM
a legjobbak a kortársaik között. Walter Dominika, Varga
Kata a 3., Horváth Balázs a 4., Valla Szonja az 5., Gruber
Dóra a 6. helyen végeztek.

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

A Simonyi helyesírási verseny megyei fordulójára Gál Péter,
Varga Kata (8.o.), Horváth Mirjam, Walter Dominika
(7.o.), Szabadkai Réka, Balogh Veronika(6.o.), Gál László
(5.o.) kapott meghívót.

A német nyelvi verseny megyei fordulójára Csonka Regina,
Horváth Balázs, Varga Kata jutott be.

A Bendegúz nyelvész verseny megyei döntõjén 10 tanulónk
képviseli iskolánkat.

A Mozaik tanulmányi verseny országos döntõjére 5 elõzetes
forduló alapján magyar nyelvbõl Horváth Mirjam, német
nyelvbõl Szabó Petra, Csonka Regina és Horváth Balázs, fi-
zikából Papp Zsombor jutott.

Márc. 20-án Bonyhádon rendezték a Lotz Szövegértési
Verseny országos döntõjét. GÁL PÉTER itt is nagyszerûen
teljesített: a harmadik helyen végzett. HORVÁTH MIR-
JAM az 5., WALTER DOMINIKA a 8. helyet szerezte
meg. 

Márc. 22-én Budapesten zajlott 8 csapat részvételével a
Mezõ Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntõje, me-
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Színes tavaszi kínála-
tunkkal kívánunk
minden kedves olva-
sónknak kellemes
húsvéti ünnepeket!

Szûrés, zenés kultu-
rális program, emlékfutás, kirándulás és vidám gyer-
meknap szerepel áprilisi és májusi terveink között.

Szûrés: Április 7-én, kedden fél 7-kor indulunk az ön-
kormányzat parkolójából Kaposvárra. A vizsgálatokkal
kapcsolatos kérdésekkel forduljanak Takácsné Horváth
Szilvihez /06 / 30 / 850-9911/.

Április 11-én Bagdi Bella személyiségfejlesztõ tréner,
aranylemezes életmódfejlesztõ énekes lesz a vendégünk.
A Nõk Lapja 2015/11. számában így fogalmazza meg
célját az énekesnõ: 
�Azt tapasztalom, hogy rengeteg ember talál lelki gyó-
gyulást és boldogságot, ha kinyújtja a kezét mások fe-
lé,�. egyre erõsebb bennünk az igény arra, hogy figyel-
jünk egymásra, és vegyük észre a nálunk szerencsétle-
nebbeket.
Tudnunk kell, hogy mindenegyes pillanatban, amikor
másnak segítünk, magunkat is építjük, és hozzájárulunk

ahhoz, hogy a világ valóban jobb legyen velünk.� Azt
szeretnénk, hogy Zamárdiban, a mi mikrovilágunkban is
így legyen!
Ezért támogatja az önkormányzat a zamárdi lakosokat
1 000 Ft-tal a belépõjegy vásárlásában. Köszönet érte.

Legközelebbi szokásos összejövetelünket április 13-án
tartjuk.

lyet több olimpiai bajnok is megtisztelt jelenlétével. Csapa-
tunk itt is remekelt, nagyon szoros küzdelemben a második
helyen végzett. Az ezüstös csapat tagjai: GÁL PÉTER,
RETKI BOTOND, PAPP ZSOMBOR és BORSOS KRISZ-
TIÁN.

***
Minden tanévben május végén zajlik az ország összes 6. és
8. osztályában az országos kompetenciamérés. A 2014. évi
felmérés eredményeirõl most értesültünk. Örömmel hal-
lottuk, hogy a siófoki tankerület 13 általános iskolája közül
diákjaink lettek a legjobbak, õk érték el a legjobb ered-
ményt.

H.J.
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MEGHÍVÓ CSALÁDI SPORTNAPRA

�Fuss Zamárdiért! Fuss az egészségedért!
Futással és játékos vetélkedõvel emlékezünk egykori vete-
rán bajnokunkra, GÉZA BÁCSIRA
Programok: 
9.30 � 10.00 Nevezés a futóversenyre / Kossuth utca vége,

a Hausmann étterem mellett/ 
10.00 � 10.15 Közös bemelegítés MONSPART SAROLTA

tájfutó világbajnokkal
10.30 � 11.30 Futóverseny, rajt a Puller büfénél

/nyuszi táv 700 m, gepárd táv 2 900 m/
11.30 � 12.30 Eredményhirdetés, emléklapok, ajándékok 

kiosztása, vendéglátás
12.30-tól Csoportos váltóversenyek, ügyességi játékok gyer

mekek és szülõk részére az egyes mólónál a zene
pavilon mögött.

Egyesületünk mindenkit sok szeretettel vár.

Május 2-án, szombaton az Õrségbe kirándulunk.

Program:
Indulás 7 órakor/ gyülekezõ a Paprika csárda elõtt fél 7-tõl /

Útvonal: Zamárdi � Velemér /Szent Háromság templom/�
Gödörháza �/Szoknyás fa harangláb/  Magyarszombatfa
/fazekasház és múzeum /  � Õriszentpéter/ Árpádkori temp-
lom/  � Szalafõ � Pityerszer �/szabadtéri múzeum/ Hegyhát-
szentjakab/Szent Jakab templom/ � Zamárdi 

Ebéd:  skanzenben vagy étteremben
A hazaérkezés várható idõpontja. 20 � 21 óra.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a kis autóbusz is ren-
delkezésünkre áll az önkormányzat jóvoltából. Köszönjük. 

Május 31-én hagyományteremtõ céllal egyesületünk az ön-
kormányzat és a Hetland  kft támogatásával -  civilszerve-
zeti összefogással -  vidám , játékos GYERMEKNAPOT
szervez, melyre a családokat � a szülõket és a gyerekeket �
szeretettel várjuk. Részletes programot a májusi Hírmon-
dóban közlünk.

Õszi elõzetes: Októbertõl � tagjaink kérésére � azt tervez-
zük, hogy a szokásos 2. hétfõi összejöveteleken kívül havi
rendszerességgel még egy alkalommal találkozunk. A be-
szélgetésekre, játékokra, kézimunkázásra, közös ünnepi
készülõdésekre szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

MEGHÍVÓ KÖZGYÛLÉSRE

Idõpont: április 13./hétfõ/ 17 óra
Téma: Beszámoló és a 2014. év pénzügyi

mérlege 

A mérleg elfogadása
A 2015. év tervezett programjai

A CSALÁDI SPORTNAP, az õrségi  
kirándulás, és a fõzõnap elõkészítése

Fél öttõl lehet az elmaradt tagdíjakat és a
kirándulási befizetéseket rendezni.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja 2015.
március 2-án tisztségviselõ-választást tartott, az új civil
szervezetekre vonatkozó szabályok betartásával.

A választáson 42 tagunk vett részt, így a választás érvényes
volt. 5 évre választottunk tisztségviselõket. A választás vég-
eredménye: csoportvezetõ: Kajdi Tiborné, vezetõségi ta-
gok: Deliné Betra Ottília, Schwarczné Reichert Ildikó,
Tóth Józsefné, Troppertné Kránitz Tímea. Míg a szavazat-
számláló bizottság dolgozott, Az ember és a környezetkí-
mélõ kertmûvelés címû filmet néztük meg. A film annyira
felkeltette a tagok érdeklõdését, és annyira elnyerte a cso-
port tetszését a módszer, amit láttunk, hogy kirándulást
szervezünk!  A filmen látottakat élõben is megnézhetjük és
megtapasztalhatjuk az áprilisra szervezett gömörszõlõsi ki-
rándulásunkon.
A Föld napja alkalmából tanulmányi kirándulást tervezünk
Gömörszõlõsre.

Az Ökológiai Intézet Alapítvány oktatóközpontjában meg-
található technológiák (pl. sörkollektoros aszaló, faszárító,
tömegkályha, rakétakályha, komposztáló árnyékszék, kom-
posztfûtésû melegház, szalmabála építészet stb) bemutatá-
sa mindenképp a program része, valamint az ember és a ta-
lajkímélõ kertgazdálkodás, az ún. mélymulcsos kertmûve-
lésnek a bemutatása.Szeretnénk faluséta keretében a

gömörszõlõsi értékeket bemutatni és a 100-150 éves kár-
tolómûhelyt megtekinteni, ahol ma már újra készülnek
gyapjúpaplanok és párnák.Egy természeti kincs, a keleméri
úszó tõzegmohaláp is csodás látnivaló, hisz jégkorból itt
maradt növényritkaságok fedezhetõk fel benne.

A kirándulás idõpontja: 2015. április 25-26.
A költsége, amely tartalmazza a szállást, háromszori étke-
zést, a szakmai programok díját, útiköltséget -20 résztvevõ
esetén - 15500 Ft/fõ.

Jelentkezési határidõ: 2015. március 31.

Kajdné Icánál, Kránitz Timinél és Tóthné Ildikónál

Víz napi Balcsi-party

2015. március 22-én vasárnap tartottuk már hagyomány-
nyá vált rendezvényünket, a Víz napi Balcsi-partyt. 
Sajnos a 14 h-tól a Bácskai utcai strandhoz tervezett talál-
kozó a vízirendõrökkel elmaradt, a rendõrök sürgõs elfog-
laltsága miatt. Reméljük, hogy ezt a programot be tudjuk
pótolni a közeljövõben.
Így egy kicsit elõbb vehették birtokba a gyerekek a .Balaton
szíve téren a szokásos vizes játékainkat. Lehetett horgász-
ni, célbadobni, vizipisztollyal célozni. 

NABE HÍREK
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15 h-kor megko-
szorúztuk a Bala-
tont, vízre bocsáj-
tottuk a kis hajó-
kat és elengedtük
a lufikat!
A Víz napja alkal-
mából meghirde-
tett kisfilm-pályá-
zatunk nyertesei:
I. helyezett:
Zamárdi lakásott-

hon kisfilmje, II. helyezett Schwarc Béla prezentációja, III.
helyezett a Zamárdi lakásotthon prezentációja lett. A hatá-
ron túlról érkezõ pályázatokat különdíjjal jutalmazzuk:
Csíkszeredából Turcza Hunor valamint Gyímesfelsõlokról

a Domokos Pál
Péter iskola 4 ta-
nulója, amit ápri-
lisban adunk át a
részükre.
Az eredmények
kihirdetése után
elkezdõdött a ve-
t é l k e d õ - p a r t i ,
ahol három 5 fõs
csapat mérte ösz-

sze tudását, ügyességét. Kutattak színes halacskák után,
puzzle kirakásában mérték össze a tudásukat, szlalompá-
lyán szaladtak egy pohár vízzel, Magyarország vaktérképén
vizeinket jelölték be, találós kérdéseket fejtettek meg, és
dobozban ismertek fel különbözõ tárgyakat. Hatalmas ver-
sengésben és csatában alakult ki a csapatok végsõ sorrend-
je.
A sok-sok játék és vetélkedõ közben pedig a lufibohóc egy-
re csak gyártotta
az oroszlánokat,
virágokat, katicá-
kat, teknõsöket,
az apróságok leg-
nagyobb örömé-
re.
Az idõjárás is a
kegyeibe foga-
dott bennünket.
Vidám délutánt
tölthettünk el, a víz jegyében!

Következõ NABE gyûlésünk 2015. április 8-án, szerdán
lesz a Közösségi Házban. Jakus László a Balaton madárvi-
lágáról tart elõadást! Mindenkit szeretettel várunk!

(TKT)

Balaton - vízgyûjtõ-gazdálkodás - Nõk a Balatonért Egye-
sület

Az európai vízgazdálkodási norma, a Víz keretirányelv új
szemlélet bevezetésére kötelezte a tevékenység szereplõit.
Elsõdlegesen a biológiai állapot vizsgálata alapján kell mi-
nõsíteni a vizeket, és a minõsítés ismeretében kell megha-
tározni a szükséges beavatkozásokat. A cél, hogy a vizet és
a közpénzeket egyaránt pazarló technokráciát felváltsa a

vízmegõrzés és az
önszabályozó ter-
mészeti rendsze-
rek helyreállítása.
A feladathoz ter-
vek, ún. vízgyûjtõ-
gazdálkodási ter-
vek készülnek, hat
éves ciklusokra.
Idén december-
ben véglegesíti a
kormány a második tervet (VGT-2), amely a 2016-2021 idõ-
szakra határozza meg, mi fog történni a vizeinkkel. A VGT-
2 jelentõségét növeli, hogy vízgazdálkodásra EU-s forrás
csak olyan projekt keretében használható föl, amelyik sze-
repel a VGT-2-ben.

A VGT-2 nagy le-
hetõség, nemcsak
a magyarországi
vizek és a vizes
élõhelyek védel-
me, értékeinek
megõrzése szem-
pontjából, hanem
az állampolgárok
számára is de-

mokratikus jogaik
érvényesítésére. A
magyar jogrend-
szerbe beépített
európai normák
kötelezõvé teszik,
hogy az érintett
népesség javasla-
tai, véleménye
szerepeljen a víz-
ügyi beruházások
terveiben. A kötelezés betartását a jogi normák szankcióval
segítik: európai uniós forráshoz csak az érintett népesség
javaslatait, véleményét tartalmazó projektek juthatnak.

A Balaton és térsége egyike a négy nagy magyar vízgyûjtõ-
nek. A Balaton jó vízállapotának és csodaszép környezeté-
nek megõrzése alapvetõ fontosságú a térség legfontosabb
�munkáltatójának�, az idegenforgalomnak. Hivatalos és ci-

vil szervezetek so-
kasága tevékeny-
kedik a jó állapot
megtartása érde-
kében. 

A VGT-2 társa-
dalmi vitájában az
itt élõknek lehe-
tõsége van, hogy
javaslataikkal, vé-
leményükkel se-

gítsék a Balaton részvízgyûjtõ tervezõinek munkáját. A
NABE idén a társadalmi vita koordinátoraként is szeretne
hozzájárulni a Balaton védelméhez. Most kezdõdõ mun-
kánkat a Norvég civil alap támogatja.

Nyáron lesznek a társadalmi vita eseményei: elõadások, fó-



2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

2014-ben a Berkenye-kör a tervezetteknek
megfelelõen teljesítette vállalásait, rendez-

vényeinek megszervezése zökkenõmentes volt, az adódó
pluszkihívásokban helyt állt. Elmaradt rendezvényünk nem
volt. A város lakosságát érintõ rendezvényeink száma
nyolc. Ezen kívül más eseményekhez is kapcsolódtunk akár
szereplésrõl, akár a rendezvényhez való hozzájárulásról
volt szó. Az alábbiakban a jelentõsebb, illetve a Berkenye-
kör tagságát jelentõsen érintõ eseményekrõl számolunk be.

2014. április 7-én a Költészetnapi esténk, ami a �Költõ-
vel töltött palacsinta� címmel nagy sikert aratott a közön-
ség körében, a Nõk a Balatonért Egyesülettel közösen zaj-
lott. A Berkenye-kör tagsága 200 adag palacsintát sütött,
melyhez 100 haiku verset írt. Aki a �palacsinta� szót tartal-
mazó verset húzott ki a dobozból, az még egy adag pala-
csintát kaphatott.

2014 márciusában a Berkenye-kör indításában, a Polgári
Asztaltársaság, a Zamárdi Baráti Kör, az Egyesület
Zamárdiért egyetértésével, kérvényeztük a régi írásjelekkel
történõ helységnév-kiírást. A kérvény indoklásában az a
tény is szerepelt, hogy Magyarországon már több ezer tele-
pülés kihelyezte a helységnévtábláját, hivatkozva történel-
mi és kulturális örökségünkre. Zamárdi régmúltba mutató
leleteivel, az õsidõk óta bizonyított lakottságával, az itt élõk
szellemiségével azonosultan, méltán kapcsolódott ehhez a
rendhez. A táblakihelyezés 2015. március 21-én táblaavató
ünnepség keretében megtörtént. 

Ádánd településsel irodalmi téren évek óta baráti, sze-
mélyes kapcsolatban állunk, mely kapcsolat a Berkenye-kör
létrejöttével kiszélesedett. 2014. április 11-én Széles Ágota,
Veit Judit, Szakáli Anna az ádándi költészetnapi délutánon
szerepeltek sikeresen, ahol megismerkedtek Csizmadia
Annával, a 2013-as Felszállott a páva gyõztesével. 

2014 áprilisában a történelmi múltunk értékei közé tar-
tozó régi írásunkat ismertük meg a Berkenye-köri foglalko-
zások keretében. Az írás megismerésének szándékát már
többen is jelezték a zamárdiak közül, ezért 2015 októbe-
rétõl ingyenes tanfolyamot indítunk.
2014-ben több tagunk sikeresen szerepelt kiállításokon,
kulturális eseményen: Veit Judit miskolci kiállítás, Veit Ju-
dit, Bodrogi Éva közös, fotó és kerámiakiállítás Budapes-
ten a MOM-ban és a szántódi Pálóczi Horváth Ádám Mû-
velõdési házban.

Augusztusi határidõvel készült el a Berkenye-kör új hon-
lapja. Tagjaink írásai, alkotásai mellett begyûjtjük és folya-
matosan frissítjük a zamárdi díszpolgárok arcképeit, mélta-
tásukat, és ebben az évben elkezdjük a Piller Dezsõ-díjban
részesültek archívumának feltöltését is. 

2014. augusztus 2-án Zene és irodalom � Egy különleges
est Zamárdiban címmel Czigány György és Simon Erika
könyvbemutató estet szerveztünk, nagyszerû zongora és fu-
volaszóló zenei betétekkel. A rendezvényrõl az Irodalmi
Rádió felvételt készített, internetes on-line közvetítéssel.

2014-ben vettünk részt elõször mint Berkenye-kör a vá-
rosi fõzõversenyen, ahol a vendégcsapatok után a III. he-
lyezést, az Egészségõr Egyesület Farsang farka rendezvé-
nyén II. helyezést értünk el. 

Szeptember 21-én a VI. Piller Dezsõ-díj emlék-és díjáta-
dó ünnepségére színvonalas mûsorral és összeállítással ké-
szültünk. 

Októberben gombaszedéssel egybekötött erdei túrát tar-
tottunk. A kosarak megtöltése csak az egyik része volt a tú-
rának. Az együtt töltött délután csapatépítõ jellegû légkö-
rében igyekeztünk a természet, a környezet bioszférájának
és a fauna minél szélesebb körû ismereteinek egymás kö-
zötti átadására.

November 3-án a NABE-val közösen könyvbemutatót
tartottunk. A Balaton könyve, a Nõk a partról, Az endrédi
csipke könyv és Simándi István: Az Úr legyen veletek! címû
könyveket vittük a közönség elé. 

Simándi István: Szántódpusztától Szántódig címû köny-
ve Szakáli Anna szerkesztésében elkészült. A könyvet a
szántódi önkormányzatnak ajánlotta fel a szerzõ, így a fe-
lelõs kiadó Szántód önkormányzata. A könyv bemutatója
2014. december 18-án volt Szántódon a Berkenye-kör tag-
jainak és a Fekete István iskola diákjainak bevonásával. A
meghívó és a plakát tervét is a kör tagjai készítették el. A
bemutató utáni szeretetvendégséghez a Berkenye-kör, a
Friesz család és Tóth Mihály szintén hozzájárult. A könyv-
bemutatóval egyidõben két alkotótársunk, Veit Judit és
Bodrogi Éva kiállítása is megtekinthetõ volt, amit nagy
örömmel és elismeréssel fogadtak a szántódiak.

A Berkenye-kör törekvései és céljai közé tartozik, hogy a
térségben kapcsolatot építsen más alkotó közösségekkel.
Egyik ilyen közösség a fonyódi Sirály Art csoport, akiknél
látogatást tettünk és viszonozni is szeretnénk barátságos fo-
gadtatásunkat.
Több tagtársunk más civil szervezetek tagja is, ahol az
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rumok, vélemények, javaslatok gyûjtése, konzultációk a
tervezõkkel. Szeretnénk, ha addig megismernék a vízgyûj-
tõ-gazdálkodást, a Balaton, a befolyó vizek és a halastavak
mostani problémáit, hogy megalapozott véleménnyel, ja-
vaslattal segítsék a tervezõket. Iratkozzanak föl hírleve-
lünkre! Elsõ száma március végén jelenik meg. Föliratkoz-
ni a nabe.balaton@gmail.com e-mail  címen lehet,  a név és
az e-mail cím elküldésével.

Ha addig is szeretne többet tudni a vízgyûjtõ-gazdálkodás-
ról, ajánljuk a civilek honlapját: http://vgt.kornyezetve-
dok.hu.

Hajósy Adrienne (NABE VGT munkacsoport)

BERKENYE KÖR HÍREI
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*************************************************************************

Köszönet az Õrzõknek!

�Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, fele-
lõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
�.... Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket,
a magyar kultúrát...... a Kárpát-medence természet adta és
ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.�

(Idézet Magyarország alaptörvényébõl) 
Fentiek szellemében került sor arra az indíttatásra, hogy a
Kárpát-medencében immár ezres nagyságrendet meghala-
dó rovással feliratozott helységnévtáblákhoz hasonlóan,

Zamárdinak is legyen a hely õsiségét igazoló, rovás feliratú
táblája. 
A helyi civil szervezetekkel történt egyeztetés után hamaro-
san a megrendelés szakaszába lépett az ügy, majd 2015.
március 21-én megtörtént a tábla leleplezése, egy rövid ün-
nepi összeállítás keretében. A helységnévtáblák három he-
lyen, a 70-es út zamárdi bekötõ szakaszain, Siófok és Szán-
tód felõl, valamint a Szent István út Szántód felõli szaka-
szán, a Közútkezelõ Vállalat és a zamárdi önkormányzat
mûszaki osztálya által egyeztetett és meghatározott helyein
kerülhettek kihelyezésre.  
Nem kis örömünkre szolgál ez a tény, hiszen feltáró régé-

egyéb feladatokban helytálltak. Feltétlenül meg kell emlí-
tenünk két nagyon tehetséges zamárdi fiatalt, Huszár Vik-
tóriát és Széles Ágotát, akik zenei és énektudásukkal szíve-
sen vesznek részt rendezvényeinken, színvonalassá téve
azokat. Odaadó, áldozatos munkájukat köszönjük.
Köszönjük a munkánkhoz adott segítséget a többi civil
szervezetnek, az önkormányzatnak, a Tourinform Irodá-
nak, a Közösségi Háznak, tagságunknak és önzetlen pol-
gártársainknak. A 2014-es évet az elvégzettek ismeretében
sikeresnek értékelhetjük és reményeink szerint rendezvé-
nyeinkkel további megelégedésére szolgálhatunk városunk
lakóinak 2015-ben is. 
2015. március 20.

Szakáli Anna
Berkenye-kör vezetõ

2015-re, a zamárdi Rendezvénytárban is felsorolt következõ rendezvényeket tervezzük: 

2015. Január 1-tõl Parnasszus irodalmi folyóirat kölcsönzés indítása a körön belül
2015. január 1-tõl Díszpolgáraink, Piller Dezsõ-díjazottaink, a Zamárdiért 

kitüntetettek arcképeinek, méltatásának honlapra felhelyezése
2015. február 7. Herceg Ferenc: Mit rejt a Pilis? �meghívott elõadó 
2015. március 21. Rovásírással ellátott helységnévtábla leleplezése
2015. április Bodrogi Éva úti beszámolója - Indonéziáról
2015. március 4. kezdés Tóth Mihály anekdotáinak feldolgozása (video)
2015.április 11. Költészetnapi irodalmi est Zsirai László / Berkenye-kör
2015. május 4. Anyák napi megemlékezés - NABE rendezvényen belül
2015. május 15 Szántódpuszta Simándi István könyvbemutatója
2015. május 31. Szakáli Anna: Szivárványkapu könyvbemutató
2015. május 10. Madarak és fák napja: Tótokilap túra, a város túrára hívása
2015. július 4. Németh Imre kiállítás és megnyitó-záró ünnepség
2015. augusztus 1. Berkenye-kör alkotóinak kiállítása
2015. augusztus vége Kirándulás a Pilisbe
2015. õsz Borbola János egyiptológus meghívása
2015. december 12. Szakáli Anna: Csillagragyogás könyvbemutató � vagy a zamárdi

alkotók antológiája
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Indonéziában voltam�.

Szeretem az otthonomat, szeretek Zamárdiban élni, de ha le-
hetõségem van, utazni is nagyon szeretek.
Mint a mesében, itt volt az alkalom, elrepülhettem Indonéziá-
ba. Legidõsebb fiam elnyert egy ösztöndíjat még az õsszel, így
vele, profin megszervezett két hetet tölthettem a szigeteken.
17 ezer sziget, 250 millió ember.  És iszonyú messze van!
Nagyon-nagyon szép ország, gyönyörû, csodás tájak, épületek,
szokások, vallások, emberek... Ugyanakkor sokan szegények,
sok helyen az utcák piszkosak és egyáltalán: láttam Indonézia
árnyékos oldalát is, mert nem luxusúton vettem részt, hanem
egészen benne voltam a hétköznapok sûrûjében. Norbi átvet-

te az itteni szédítõen forgalmas városok tempóját, motorral
közlekedtünk: úgy repesztett a milliárdnyi �száguldó dongó�
között, mint a helyiek. A rengeteg autó, kamion, riksa, lovas
kocsi, kerékpár között mindig megtalálva azt a rést, ahol jár-
mûvünk még befér, és tovább roboghat, fantasztikus volt.
Mindez bal oldalas közlekedésben, tûzõ trópusi napon vagy
függönyként ömlõ monszunesõben, sokszor szûk sikátorok-
ban, széles felüljárón, gyomrot ugráltató huplikon át, kátyúk-
kal tarkított színes forgatagú piacok mellett, karnyújtásnyira
lévõ rizsföldek teraszaiban gyönyörködve, míg a távolban kék
hegyek vonulatainak íve zárta le a szemhatárt.
Vagy mikor Pápuán a helyi busszal (furgonnal) mentünk a
�Danik� dzsungellel körülvett falvaiba, ámulva néztem a telje-

sen elhasználódott üléseket, a ripityára szaggatott belsõ felü-
letet, a bezsúfolt sok-sok embert. A jármû tele volt, totálisan
tele, és akkor azt mondták, hogy még öt utast várnak, addig
nem indulunk el. A gyerekek nem számítanak, meg a szállított
mala vagy ilyesmi sem. Vajon meddig állunk még itt? Vártunk.
Ketten kiszálltak, de jöttek is. Vége az lett, hogy kifizettük a
hiányzó személyek viteldíját (ami egy nevetségesen csekély
összeg, ha arra gondolunk, hogy a legnagyobb értékû pénzük

100.000 rúpia, átszámítva 2000 forintot ér). Hihetetlen! És
igazán becsületesek. Mikor elindult a bemónk, még beugrott
egy lány az elsõ ülésre, így mikor kiszálltunk, a sofõr visszaad-
ta jegyének árát, hiszen csak négy fõre kérte a viteldíjat.
Millió ilyen kis szilánkocska történet tarkította az utat, ettõl
lett igazán felejthetetlen, de markánsan valóságos. 
Ázsia más világ,minden más, mint itthon. Norbi (az én gyö-
nyörû fiam) már lassan fél éve köztük él, remek utat szervezett
kettõnknek, mindent kihozott belõle, amit csak lehetett. A két
hét igen kevés idõ. Indonézia hatalmas és nagyon nagyok a tá-
volságok.
Voltak napok, mikor csak utaztunk, és sokszor volt fárasztó,
erõpróbák sorát kellett leküzdeni, de azt hiszem, jól bírtam!
Voltunk a levegõben (sokat), a víz alatt (szerencsére ott is so-
kat, nagyon szeretem a tengeri lényeket), víz felett (egy kicsi
hajón,érdekes társasággal, hatalmas hullámokat leküzdve, vi-
haros szélben,hogy csak úgy repültek az asztalunkról a poha-
rak), mindenféle utakon (függõhídon, átkelve folyók felett és
gyalogosan átgázolva patakokon), erdõkön át, hatalmas for-
galmas városokban, motorral, de voltunk taxiban, dugóban vá-

szeti ásatások igazolják, hogy Zamárdit megilleti ez a tisz-
tesség. Szamar-d, illetve Zamárdi nevünk különleges, egye-
düli a Kárpát-medencében és a világban. Települések nevé-
nek szóösszetételeiben, ismerten csak �Szamar-kand�
(2750 éves türk város) nevében lelhetõ fel. Sokszor szerepel
viszont egy-egy kiemelkedõ hegy, domb nevének meghatá-
rozásaként. Számtalan �Szamar-hegy� létezik Magyaror-
szágon és Ázsiában, így a mongoloknál is, mely helyek sze-
repére a Mongol Tudományos Akadémia adta meg a vá-
laszt küldöttségük ittjártakor (sajnos nem a magyar akadé-
mia): A Szamar (vagyis nagy kõ) nevû helyek, a tudás át-
adásának és az ifjak beavatásának helyei voltak.
Ezek a helyek szinte vonzzák az embereket, amint ezt mi is
megtapasztalhattuk nagyszüleink, szüleink körében, akik-
kel nagyon sok húsvéti, feltámadási ünnepet töltöttünk el
közösen a Szamar-kõnél.
Örömünkre szolgál az a tény is, hogy ma már ismét sok ez-
ren élnek a Kárpát-medencében azzal a lehetõséggel, hogy
megismerjék és megtanulják õseink írását, mely nyelvünk
további fejlõdésének és az önazonosság-tudatunknak az
alapköve. Megtanulása 9 -10 éves kortól ajánlott, végtelen
korhatárig. Akik megtanulják ezt az írásmódot, sokan arról
beszélnek, hogy egy új világ, egy új gondolkodásmód nyílik

meg elõttük, új szemléletben tudnak tekinteni nyelvünkre,
annak szépségére, logikájára. 
A táblák felállítása nem csak újabb keletû szokás, de köte-
lességünk is jelezni, hogy értjük, megbecsüljük és tiszteljük
elõdeink tudását, akik nem barbár, nomád hordaként tele-
pültek vissza õshazájukba, de írástudó, gyermekeiket tanító
nép volt. A sors fintora, hogy nagyon sok leletünket papja-
ink, szerzeteseink levelei, feljegyzései, templomaink vésetei
õriztek meg évszázadokon át. Vén Andrásnak, Orosz End-
rének, valamint az elhivatott kutatóknak, Torma Zsófiának,
Forrai Sándornak köszönhetõen, Friedrich Klára munkás-
sága nyomán, fõleg a gyermekek körében, ma már ismét
megállíthatatlanul terjed a rovás elsajátítása, a muravidéki
Lendvától, a kárpátaljai Beregszászig, a felvidéki Nyitrától,
a délvidéki Zentáig. És ez nem véletlen, mert a magyar az
egyetlen nép, amely rokonnépei utódaként több ezer év
után is ugyanott él, ahol elõdei már rovásírással üzentek.
Olyan hagyaték ez, ami biztosítja számunkra a jövõt, kulcsa
a magyar nyelvnek, a magyar észjárásnak, a magyar élet-
nek.
Köszönet az Õrzõknek! Olvassuk büszkén, öntudatosan, az
õseink írásával felírt nevet, városunk nevét!

Szani

*************************************************************************



rakozva és bérelt autóban csodálatos tájakon, és az út szélén
hosszan-hosszan húzódó árusok portékáit csodálva.  Buddhis-
ta és hindu templomokban, a helyi különleges kultúra elõadá-
sain: árnyjátékot nézve vagy különös táncos jeleneteket látva,
mesés jelmezekbe öltözött szereplõkkel.  A jó és a rossz folya-
matos harcát játszották el nekünk. Laktunk kunyhóban és ké-
nyelmes szállodában, meg aludtunk repülõn, többször is. Fes-
tõi tengeröblöket láttunk, csodás hegyeket, hatalmas vulkánt.
Volt részünk tûzõ napsütésben, fullasztó hõségben és özönvíz-
szerû monszunesõben, bõrigázva.  Fotóztunk szelíd õzeket és
szkarabeusz bogarakat, félelmetes sárkányokat . Hatalmas,
óriási hullámokban ugráltunk Bali egyik strandján, és jót úsz-
tunk az egyik szálloda békés medencéjében este.
Az emberek! Kicsik és általában soványak, nagyon kedvesek
és sokszor megkérnek arra, hogy lefotózhassanak minket (a
�nyugati ember� számukra nagyon különleges lény). Nekünk
a pápuák voltak azok. ( Állítólag még vannak emberevõk is az
elrejtett erdõkben). Akikkel mi találkoztunk, barátságosak
voltak és hálásak, ha valamit kaptak tõlünk, egy egész falu �
apraja-nagyja, tán 50? vagy 100? - lakója játszotta el nekünk
õsi harcaik jeleneteit és  táncaikat.
Döbbenetes  volt,  hogy az  idõsebb  nõk  ujjait  levágják,  (tán
még most is) ha gyász van a családban, minden szerettükért
egy-egy ujjukkal áldoznak. Láttuk a hinduk szertartásos  vízbe
merülését is, ahogy az egyes kiömlõ vízsugárnál más-más szer-
tartást végezve imádkoztak, barátságos templomszolgák man-
darinnal kínáltak...
És az ételek! Sok rizs, mindenféle hús, különféleképpen elké-
szítve, tészta, mindig zöldségekkel, különleges gyümölcsök.
Mennyi, mennyi minden!
Felejthetetlen marad mindez számomra mindig!

Bodrogi Éva

2015. április 17.oldal Zamárdi Hírmondó



Balatonkör Team

Április 25-én 16. alkalommal kerül megrendezésre a Bala-
tonkör névre keresztelt bringás esemény, mely napjaink
legnagyobb családi kerékpáros tókerülõ rendezvényének
számít. A szervezõk nagy örömére idén Zamárdi város ad
otthont a túráknak.
A kiindulási helyszín a Rendezvénytéren kerül majd kiala-
kításra.
A Balatonkör minden távja vezetett túra formájában kerül
megrendezésre. A résztvevõk biztonságáról kerékpáros tú-
ravezetõk, szerviz, mentõ és motoros útvonalbiztosítók
gondoskodnak majd. A távokon a szervezõk által biztosí-
tott, úgynevezett frissítõ pontokon nyerhetik vissza a részt-
vevõk az energiát. 
Két kisebb túránkat a teljesen amatõröknek és a kisgyere-
kes családok számára ajánljuk. A Mozgásvilág.hu köröcske
egy rövid, könnyed tempójú túra, ahol a biztonságról a már
említett szervezõi gárda gondoskodik majd. A Jegenye téri
fordulóval és pihenõvel a legkisebbek számára is teljesíthe-
tõ.
Akik már egy kicsit nagyobb kihívásra vágynak, azok szá-
mára a Zamárdi Kalandpark családi körét ajánljuk, ahol a
frissítõ pont a Kalandparknál kerül kialakításra. Itt lehetõ-
ség lesz a játékok kedvezményes kipróbálására is.
A XVI. Balatonkör programjai:
04.24. szombat: 16 � 20 óra között regisztráció és kerékpár-
átvizsgálás zajlik
04.25. szombat: 4:30- tól regisztráció és kerékpár átvizsgá-
lás
6:00 � Balatonkör túra rajtja (206km)
10:00 � Balaton kiskör túra rajtja (76 km)
10:00 � 18:00 Kísérõ programok
11:00 � Mozgásvilág.hu köröcske túra rajtja (5km)
13:00 � Mozgásvilág.hu köröcske célba érkezése, Zamárdi
Kalandpark családi kör túra rajtja (25 km)
16:00 � Zamárdi Kalandpark családi kör célba érkezése
16:30 � Balaton kiskör túra célba érkezése
17:00 � 17:30 Nyereménysorsolások
21:00 � Balatonkör túra célba érkezése

� Nyereménysorsolás
A rendezvénnyel kapcsolatos további információk megta-
lálhatók a: www.balatonkor.hu ;
https://www.facebook.com/balatonkor

Mindenkit várunk sok szeretettel!
Balatonkör Team

Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2015. április

KARITÁSZ HÍREK

�A szeretet szelíden, de feltartóztathatat-
lanul áradó folyam, amely - lassan - min-
denkit befogadó óceánná teszi a szívedet�

/Simon András/

A március 7-15-ig tartó nagyböjti élelmiszergyûjtés során
mintegy 160 kiló tartós élelmiszer gyûlt össze. Tájékozta-
tásul felsorolom, mibõl és mennyi került összesen 15
zamárdi rászoruló család vagy egyedülálló asztalára:

alma 3 kiló
bab, lencse 1 kg
befõtt, lekvár, savanyúság 17üveg
cukor 34 kiló
édesség
/csokoládé, keksz, mazsola/ 2 kiló
füstölt húskészítmény 2 kiló
kávé 1 kiló
konzerv 6 kiló
liszt 39 kiló
mák 0,5 kiló
margarin, zsír 1,5 kiló
olaj 23 liter
pirospaprika 0,5 kiló
rizs 9 kiló
só 3 kiló
száraztészta 17 kiló
tea 1 kiló
tej 8 liter
zsemlemorzsa 1,5 kiló

Nagyon köszönjük az adományozóknak, hogy segítették a
nehéz anyagi körülmények között élõk húsvétvárását meg-
szépíteni.
Az elõzõ Hírmondóban közzétett felhívásunkra, kérésünk-
re érkezett 2 zsáknyi csecsemõ - és gyermekruha.
Ami még nem sikerült: használható gázkonvektor, vala-
mint nagyméretû nõi fehérnemû.
Az adományátvétel - és osztás /ruha, cipõ, tartós élelmi-
szer/ lehetõségét minden hónap elsõ hétfõjén 14-16 óráig
biztosítjuk a Fõ utca - Honvéd utca sarkán lévõ épületben
található Karitász termünkben.
/Húsvéthétfõn - ünnep lévén - természetesen zárva le-
szünk; a legközelebbi alkalom ideje: május 4./

Érdeklõdni a 348 - 524-es telefonszámon lehet.

Számlaszámunk:50800221 - 10007606

Karitász csoport tagjai
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Április hónapban
Zamárdi

csütörtök 19 óra
szombat  19 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 19 óra
vasárnap 10 óra

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

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: 2015. 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

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését

valamint oklevél,

vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

ISKOLAI HÍREK

TOURINFORM IRODA HÍREI

ÓVODAI HÍREK

NABE HÍREK

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET
HÍREI

BERKENYE-KÖR HÍREI

MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI

KARITÁSZ HÍREK

HIRDETÉSEK

TARTALOMBÓL:
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Önkormányzati hírek

Felhívás

Olyan zamárdi családok jelentkezését várjuk, amely-
ben olyan felsõ tagozatos vagy középiskolás gyer-
mek van, aki német nyelvet tanul, és szeretnének
részt venni egy csereprogramban.
A Németországban található Malsch testvértelepülé-
sünk új polgármester asszonyával, Frau Sibylle Wür-
fellel szeretnénk új alapokra helyezni a testvérvárosi
kapcsolatot, és ennek keretén belül a jövõben szoro-
sabbá fûznénk a két településen élõ gyermekek és
családok kapcsolatát. 
Ezért kérem, hogy jelentkezzenek azok a családok,
akik szeretnének részt venni ebben a programban,
vendégül látnának a nyár folyamán egy-egy malschi
gyermeket.
Természetesen a vendéglátó gyermekeknek a jövõ-
ben lehetõségük lesz kiutazniuk Németországba. 
A feltételek és a részletek kidolgozása folyamatban
van. A jelentkezéseket kérem Baller Zsuzsanna Tour-
inform Iroda vezetõ részére eljuttatni (Zamárdi, Kos-
suth Lajos utca 16., telefon: 84-345-290,
e-mail: zamardi@tourinform.hu) 2015. május 31i-g.

Csákovics Gyula polgármester

Malschi látogatás

Március 30-án kétnapos villámlátogatásra érkezett hoz-
zánk Sibylle Würfel, Malsch újonnan megválasztott pol-
gármester asszonya Hermann Frank hivatalvezetõ kísére-
tében.
Polgármester asszony a képviselõ-testületi ülés után talál-
kozott Zamárdi város képviselõ-testületével. A vacsorán
részt vett Werner Knopf leköszönt polgármester és felesé-
ge.
A kétnapos itt-tartózkodás alatt polgármester asszony is-
merkedett a településsel, és a tárgyalások során meg-
egyeztünk abban, hogy új alapokra helyezzük a két tele-
pülés kapcsolatát. 

Csákovics Gyula polgármester

Lakossági fórum

Zamárdi Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2015. május 22-én, pénteken
18 órakor

lakossági fórumot tart a Közösségi Házban
(Zamárdi, Honvéd utca 6.).

Mindenkit szeretettel várunk.
(Várjuk azokat is, akik a facebookon elõ-
szeretettel posztolnak. Jöjjenek el, és osz-

szák meg véleményüket velünk is.)

Csákovics Gyula
polgármester

Brutális támadás Zamárdi közössége ellen

Zamárdi Város Önkormányzata ismeretlen tettes ellen
tett feljelentést a rendõrségen. 
A zamárdi újszülöttek ligete barbár vandalizmus áldozata
lett. Valaki vagy valakik szándékosan gázolajjal locsolták
be a fák tövét, néhány fát pedig brutálisan kettéfûrészel-
tek, derékba törtek. 
Zamárdi Város Önkormányzata mélyen elítéli ezt a van-
dál rongálást.

Csákovics Gyula polgármester
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Tájékoztatás

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 25.000,- Ft-ért lesznek megvásárolhatók. Az elõzõ évekhez hasonlóan családonként kettõ
jelentkezést fogadunk el.
A kedvezményes bérletigénylést 2015. május 26-28 között lehet jelezni személyesen a polgármesteri hivatal portáján.
Kérem, hogy a jelentkezéskor személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.

Csákovics Gyula polgármester

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

május

alkalmi programok, események:
6-a, 9:00-: Szilvi- használtruha-vásár
7-e, 9:00-: vegyes vásár
7-e, 17:00: A Ránki György Zeneiskolába járó zamár-

di diákok koncertje 
13-a, 9:00-: vegyes vásár

16-a: Szezonnyitó Városi Fõzõverseny a
Balatonparti rendezvénytéren:

- Gyerkõcprogram (népi játékok parkja): 11:00-16:00
- Szép Bence, a világ legügyetlenebb bûvésze: 12:30-

- Kajárpéci Vízirevü: Ökológiai �Mezétlábnyom� �
környezettudatos rádiójáték 3D-ben: 14:00-

- Gubányi Kata: kézmûves játszóház: 14:00-18:00
- A fõzõverseny eredményhirdetése: 15:00-
- Oszvald Marika operettmûsora: 16:00-
- Kudumba interaktív dobshow: 17:00-
- Freakend zenekar 17:30 � 

Mûsorváltozás az idõjárás, esetleg a fellépõ kérése
okán elõfordulhat.)

18-a, 9:00-: vegyes vásár 
22-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe �

Dürrenmatt: A fizikusok
22-26-a: A Zamárdiból induló Feltámadási menet 

érkezése Csíksomlyóra

24-e, 16:00-: Pünkösdi vigasság a Jegenye
téren:

- Gyerkõcprogram (népi játékok parkja kézmûves 
foglalkozással): 16:00 � 20:00

- A Történelmi Bajvívó Egyesület bemutatója,  
majd próbatételek: 16:00 � kb. 17:30

- Rosta Géza gyermekmûsora: 17:00
- Aranygyapjú Társulat Szent György-játéka: 18:00-
- Harangozó Teri kedves dalait énekli: 19:00-
- Hawaii Duó tánczenéje: 19:40- 

(Mûsorváltozás az idõjárás, esetleg a fellépõ kérése 
okán elõfordulhat.)

28-a, 17:00: A Berkenye-kör könyvbemutatója
29-e, 9:00-: vegyes vásár
június 4-e, 18:00: Trianoni / A magyar összetartozás
napi megemlékezés a Szabadság téri emlékmûnél

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, Kézimunkázó klub. Örömmel fogadnak
új tagokat, jelentkezõket mindnyájan! 

Beszámolók, hírek:

� A lapzárta miatt az idei Ki mit tud? � gálánkról és a Millner � Eifert Népmûvészeti Gyûjtemény ünnepélyes meg-
nyitásáról a Hírmondó következõ számában írunk.

� A húsvét elõtti kézmûves játszóházunk nagy örömünkre igen látogatott volt! Körülbelül harmincan szorgoskod
tak így is, készülve a világ legnagyobb horderejû ünnepére!

� A városi eseménytárban is szereplõ Feltámadási menet zamárdi indulásáról külön cikkben emlékezünk meg.
� A Berkenye-kör szervezte az idei költészet napi programot. Szó és zene, létünket ábrázoló gondolatok felolvas-

va vagy énekelve, röviden így foglalhatjuk össze a színvonalas találkozót! Jó megtapasztalni, hogy sokan van-
nak Zamárdiban, akik - most éppen a vers által - nemcsak nézni, de látni, érteni és érezni is szeretnék létünket.

� Könyvtári vetélkedõnk most is izgalmas, derûs versengést takar, és persze, az Édes Anna címû regény alapos- 
megismerését. Egy csapat gyõzött, és minden versenyzõ nyert!

Ez úton mondunk hálás köszönetet a Sulák Cukrászdának � Kiss Istvánnak és feleségének, Zsuzsának -,
hogy idén is, mint a korábbi években, szponzorai a Ki mit tud? � gálánknak. Magyarán, minden fellépõ kap
tõlük most is egy fagyit !

Gál Péter (köz.ház)
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Felvidéki magyarok kérték, legyen újra, és aztán a kár-
pátaljai sors el is döntötte a hezitálást. Úgy véljük, nekik
anyagi és lelki segítségre, együttérzésre egyaránt szük-
ségük van. Az utóbbit jelenti kezdeményezésünk is. A
Feltámadási menet idei eszmeisége a következõképp fo-
galmazódott meg:

Minden nép, köztük a magyar, az Atya gondviselõ
szeretetére méltó.
Minden személy Jézus Krisztusunk üdvözítõ áldoza-
tának megajándékozottja.
Minden nyelv, így a magyar is, rendeltetését tekintve
a Szentlélek - családot, közösséget, nemzetet, embe-
riséget - egyesítõ erejének sajátos és tiszteletre mél-
tó eszköze. 

Úgy véljük, a fenti három tételben egyszerre jelen van az
Isten adta egyetemes és nemzeti-népi szabadság igen-
lése, a globalizációs és a célzott nemzeti-népi elnyomás
elutasítása. A Jóistenhez tartozás egységének vágya és
a népek történelmi, kulturális különbözõségének ténye,
értéke. Következzék egy kis ízelítõ a Feltámadási menet
eddig történt eseményeibõl:

Zamárdi:
A zamárdi Csíksomlyói Szûzanya � szobor mellõl elin-
dult a Feltámadási menet a Csíksomlyói Szûzanya õsi
hajléka felé! A húsvétvasárnapi ünnepi szentmise végén
Kocsi György plébános atyánk áldotta meg a feltámadá-
si jelvényt, amelyre egy egyetemista diáklány, Széles
Ágota kötötte fel a zamárdi szalagot. (A jelvényen az írás
egy régi, csíksomlyói, Máriát köszöntõ ének egy sora:
�Jöttünk látásodra�. 38 fõs csoportunk gyalog zarándo-
kolt el Füredre, s a plébániatemplomban átadtuk a jel-
vényt a helyieknek.

Balatonfüred � Veszprém:
� Az ima után újult erõvel vágtunk neki az erdõnek,
ahol kb. 10 km-t tettünk meg, telve bizakodással és sok-
sok jókedvvel. Az imák és énekek között
volt egy fél óra szilencium is, amikor nem volt szabad

beszélni, de talán ez volt a legnehezebb.... Szóval na-
gyon jó út volt az erdõben, és még a szél sem fújt any-

nyira, mint amikor kiértünk Veszprémfajszra. A Kálvárián
olyan erõs volt a szél, hogy szinte a kereszt alatt megáll-
ni is alig tudtunk. Lefelé jövet a veszprémfajszi asszo-

nyok invitáltak be bennünket otthonaikba, hogy egy ki-
csit átmelegedhessünk. Friss kaláccsal, sok-sok sütivel
és üdítõvel, meleg teával vártak bennünket. Közben nem

gyõzték sorolni, hogy miért is kérik õk is az imát. Ezért
indulás elõtt velük is imádkoztunk és énekeltünk - beme-
hettünk a veszprémfajszi Szent Mihályról elnevezett
templomukba, amivel jogosan büszkélkedhettek, - hisz
mint egy kis ékszerdoboz, olyan fenségesen szép, és
nyugalmat, békességet árasztott. A helybeliekkel imád-
koztunk, s majd ezt követõen - búcsúzóul egy szép
húsvéti éneket énekeltek nekünk, amelyet még nem hal-
lottunk soha. A 3 km-re lévõ Nemesvámoson a Magyar
Szentek kápolnájában énekeltünk és imádkoztunk. Itt is
finom forró teát kaptunk. Ekkor elkezdett esni a hó, ami
szerencsére nem sokáig tartott, mert a nap erõsebb volt.
A szél viszont keményen fújt a fennsíkon. � A veszpré-
mi viadukton átmenve a Szent László-templom harang-
jára vonultunk be, nem tudom könnyek nélkül ezt leírni.
Énekelve - gyõzelemrõl énekeljen napkelet és napnyu-
gat ... 

Hegyeshalom:
Hálát adunk a Gondviselésnek, hogy a mai napon együtt
köszönthettük Árpád-kori templomunkban a 70 éve vér-
tanúhalált halt Boldog Apor Vilmos gyõri püspök erek-
lyéjét, - véres ingének egy darabját,  - valamint a
Zamárdiból húsvét vasárnapján útjára indult, Kárpátalján
át pünkösdkor Csíksomlyóra érkezõ Feltámadási ke-
resztet. Az ereklye és a jelvény jelenlétében ünnepélyes
emlékmisével és imaórával adtunk hálát azért a �véletle-
nért�, hogy a két ereklye templomunkban találkozhatott.
E találkozás emlékére a Feltámadási kereszten elhelye-
zett, a feltétel elõtt Boldog Apor Vilmos ereklyéjéhez
hozzáérintett nemzeti színû szalagra mi mást is írhattunk
volna üzenetként, mint Boldog Apor Vilmos püspöki jel-

Újra elindult Zamárdiból a Feltámadási menet

Feltámadási jelvény a zamárdi indulás elõtt

Zamárdiak a szántódi átkelés elõtt
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mondatát: �A kereszt erõsíti a gyengét és szelídíti az erõ-
set.� E gondolatok jegyében szeretettel bocsátjuk továb-
bi útjára e csodálatos, Árpád-kori motívumokkal ékesített
Feltámadási szárnyas keresztet, kérve a Boldogságos
Szûz Mária - Babba Mária, valamint Boldog Vilmos püs-
pök hathatós segítségét, áldását és kegyelmét az útja
során érintett minden közösségre, különösen Kárpátalja
szenvedõ magyarságára és a pünkösdi csíksomlyói bú-
csú minden résztvevõjére. A hegyeshalmi r.k. egyház-

község plébánosa � Szalay Kálmán esperes � és az egy-
házközség hívei. 

Hetény � Karva � Helemba (Felvidék)
Szeretettel tudatom, hogy tegnap megtörtént a Feltáma-
dási jelvény fogadása Hetényen, Nt. Écsi Gyöngyi hirde-
tett igét, az önkormányzat képviselõi vették át a jelvényt,
s kötötték fel a szalagot. Délután 5 órára vittük Karvára,
ahol Elek László esperes úr és a karvaiaik nagy szeretet-
tel fogadták. Ma délelõtt fél tízkor pedig vitték Helem-
bára, ahol Farkas Zsolt plébános úr és a polgármester
asszony fogadták nemcsak a jelvényt, de egy emlék-
könyvet is, melyet Karaffa Attila atyáék indítottak el a Fel-
vidéken Dunaszerdahelyrõl, s kérték, hogy a stációtele-
pülések írják bele a fogadás menetét, s esetleges egy -
egy üzenetet.
Az idei Feltámadási menet Kárpátalján vagy másfél hét-
re megáll. Reményeink szerint ott, az alatt az idõ alatt a
felkötött szalagok által mintegy összegyûjti a feltámadá-
si jelvény a kárpátaljaiak imáit, kéréseit, amelyeket aztán
õk visznek el pünkösdkor Csíksomlyóra, kérve Égi Édes-
anyánk és Szent Fia segítségét. Mi, zamárdiak pedig re-
méljük, hogy kárpát-medencei hatókörû kezdeményezé-
sünk csíksomlyói záró mozzanatán képviselõink által új-
ra részt vehetünk! Annál inkább, hiszen a zamárdi Csík-
somlyói Madonna szobortól az õsi szoborig tart egyszer-
re e fizikai és lelki zarándokút! 

(Gál P)

ISKOLAI HÍREK

Március 25-én Kaposváron a megyei német nyelvi

versenyen 3 tanulónk vett részt. HORVÁTH BALÁZS elsõ

lett a nyolcadikosok között, VARGA KATA a 3., Csonka

Regina (7.o.) a 7. helyen végzett.  
Március 27-én pénteken délután zajlott a Bendegúz megyei

nyelvészverseny. MAKLÁRY NÓRA (1.o.) és HORVÁTH

MIRJAM ( 7.o.) megyei LEGJOBB lett, nem találtak
legyõzõre. GÁL PÉTER (8. o.) a második, Walter

Dominika (6 o.) a 4. helyet szerezte meg. Iskolánkat a
szegedi országos versenyen Mirjam és Nóra képviseli.
31-én a nyuszi hozzánk is ellátogatott. A kicsik között volt

nagy rohanás: nagy izgalommal keresgélték az elrejtett
ajándékokat.

Április 1-7 között a tavaszi szünet kissé rövid volt.
9-10-én szebbnél szebb ásványban gyönyörködhettünk, a
természet csodákra képes. Persze pénztárcáink is laposab-
bak lettek�
11-én Marcaliban 4 diákunk törte kobakját a Kalmár
matekversenyen.
14-én 36 ünneplõbe öltözött diákunk izgult a könyvtárban
megrendezett városi szavalóversenyen. A zsûri elnöke
Csákovics Gyula polgármester úr volt, aki könyvutalvány-
nyal jutalmazta a legügyesebb versmondókat.

Hegyeshalomban Apor Vilmos ereklyéje
és a feltámadási jelvény
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15-én zajlott a körzeti alapmûveleti matematikaverseny
Siófokon. A környék általános iskolái között nagyon
szépen szerepeltek diákjaink. PAPP ZSOMBOR neve jól
cseng matekos körökben, itt ezúttal sem talált legyõzõre.
Retki Botond és Horváth Mirjam a második, Nagy Gergõ
és Kabály Tamás a 4., Csikós Péter, Nagy Balázs az 5.
helyen végzett. 
Szintén e napon gyönyörködhettünk a balatonföldvári
zeneiskolában tanuló diákjaink bemutatójában. Reméljük,
sokan kedvet kaptak tõlük a zenéléshez.

16-17-én zajlott a leendõ 1. osztályosok beiratkozása
18-án Pécsre indult a Mozaik tanulmányi verseny országos

döntõjébe jutott 4 tanulónk. Német nyelvbõl HORVÁTH

Balázs, fizikából PAPP Zsombor az 1-6. helyen végzett, õk
meghívót kaptak a szegedi eredményhirdetésre.
Csonka Regina és Szabó Petra is a legjobb 20 közé került.

18-án a Simonyi helyesírási verseny megyei döntõjét
Kaposváron rendezték. 

22-én Nagyberényben a Föld napi rendezvényen vett
részt minden osztályból 1-1 tanulónk.
23-án szülõi értekezletek zajlottak iskolánkban. 
A Kenguru megyei matematikaversenyben szereplõ diák-
jaink eredményei:
Kabály Tamás   1.    Gál Péter  3.

Retki Botond    4.     Szentkuti-Kiss Örs 5.

Papp Zsombor  5.     Horváth Balázs 7.

A Zamárdi Fekete István Általános
Iskoláért Alapítvány

2014. évi eredménye

Adatok ezer Ft-ban
Összes tevékenység bevétele:
Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás:
-Támogatás magánszemélytõl: 0
-Kamatjóváírás bevétele: 3
-Vállalkozási tevékenység bevétele: 0

Összes bevétel: 3

Alapítványi tevékenység költségei, ráfordításai:
-Tanulók támogatása 86
-Bank-, posta-, egyéb költségek 23
-Értékcsökkenési leírás: 41

Összes költség: 150

Alapítvány 2014. évi vesztesége:                     - 147

Zamárdi, 2015. április 15.

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

Alapítvány Kuratóriuma
Adószám: 18775882-1-14

A városi szavalóverseny eredménye:

1-2. o.:1. Ambrus Emese
2. Péter Kincsõ
3. Tuli Benjamin

3-4. o.:1. Pintér Jázmin
2. Orosz Benedek
3. Iberpaker Anna
Különdíj:Szentkuti-Kiss Örs

5-6. o.:1. Papp Veronika
2. Simonyi Diána
3. Szabó Petra

7-8. o.:1. Vorosilov Veronika
2. Horváth Mirjam
3. Gál Péter
Különdíj: Csehi Gréta

H.J.



Május 1-tõl - Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõ-
vítette irodánk a szolgáltatásait.
Az alábbi jegytípusok vásárolhatók: 
Gyerek partközeli éves: 1.500,-
Ifjúsági partközeli 24 órás: 1.000,-
Ifjúsági partközeli 72 órás: 2.000,-
Felnõtt partközeli 24 órás: 2.500,-
Felnõtt partközeli 72 órás: 4.500,-
Ifjúsági, partközeli 10 napos: 3.000,-
Felnõtt partközeli 10 napos: 7.000,-
65. életév feletti partközeli 24 órás: 2.000,-
65. év feletti partközeli 72 órás: 3.500,-
65. életév feletti partközeli 10 napos: 5.500,-
Felnõtt általános 10 napos: 18.000,-
Felnõtt általános 72 órás: 7.500,-
Felnõtt általános 24 órás: 4.000,-
A vásárláshoz szükséges az állami horgászjegy!!

- Május 16. Fõzõverseny és szezonnyitó
Idén is számítunk fõzni vágyó csapatok részvételére a fõ-
zõversenyen. 
Jelentkezésüket 2015. május 10-ig várjuk irodánk elérhe-
tõségeinek bármelyikén.
Helyet, sátrat, tûzifát, asztalt, padot csak így tudunk bizto-
sítani (korlátozott számban). 
Az alapanyagokról, egyéb kellékekrõl mindenkinek magá-
nak kell gondoskodnia. 
Május 16-án 8:00 órától lehet a helyeket elfoglalni; a zsûri
12:00 órától kezdi el az ételek kóstolását.
15:00 órakor eredményhirdetés.

- Május 30.
Dobribán Géza Veterán Atlétikai Emlékverseny

Kedves Zamárdiak!
Nagykorúságába lépett
Dobribán Géza bácsi ál-
tal megálmodott veterán
verseny. Idén május 30-
án 18. alkalommal látjuk
vendégül az atlétikai tár-
sadalom idõsebb képvi-
selõit. Zamárdi kedvelt
eseménye, lassan utolsó
mentsvára a vidéki ver-
senyeknek. Kérek min-
den szimpatizánst, tá-
mogatót, sportbarátot,
hogy segítse életben tar-
tani Géza bácsi emlék-
versenyét. Szükségünk
van a példamutatásra,
hogy a jövõ nemzedéke

láthassa, miként tesz a jelen és mit hagyott ránk a múlt.
Várjuk szeretettel a versenyezni vágyókat, valamint a segí-
teni akarókat!
Program: 
9.30 megnyitó; 
10.00 Dobó 5 próba � Pentathlon (benne: egyéni kalapács)
11.00 egyéni diszkosz; 

11.00 100 m; 
11. 25 200m 
12.00 távolugrás; 
12.00 egyéni súlylökés; 
12.00  800m; 
14.00 gerely egyéni és 3 próba, 
14.00 antik diszkosz; 
14.30 3000m; 
15.00 hármasugrás; 
15.30 nyeles labda;
A 2015.évi rendezvénynaptár elérhetõ az irodában, vala-
mint a www.zamardi.hu oldalon letölthetõ formában egy-
aránt.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
-   Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
-   Zamárdi antológia: 2.000 Ft
-   Orgona CD-k: 2.000 Ft
-   Új pólók, baseball sapkák, strandtáskák érkeztek!
-   galléros póló, színes logóval, 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
Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my. Lake fesztivál,
Gourmet 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:
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

2015. május 7.oldal Zamárdi Hírmondó

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 
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ÓVODAI HÍREK

Sebõk Éva: Április

A nap az égen karikázik,
a sok pitypang a réten ázik.
Esõ esik és süt a nap,
sugáresõ és tócsa-hab,
s egy gomba,
mely éppen most kinõ,
így szól:
-  Minõ bolond idõ!

A bolondos áprilist egy bolondos nappal indítottuk. A
nyulas és a manó csoport pizsi-partyt rendezett. A
gyerekek kócosan, pizsamában, hónuk alatt kispárná-
jukkal és plüss állatkáikkal érkeztek az óvodába. Pok-
rócból és lepedõkbõl bunkert építettünk, a sötétben
diavetítõztünk, játszottunk az árnyékkal, és párnacsa-
táztunk. 
Másnap a húsvéti nyuszi járt az óvodában. A gyerekek
fûbõl, apró virágokból, ágacskákból fészket is készí-
tettek az udvaron, ebben találták meg a nyuszitól ka-
pott ajándékaikat, amiket izgatottan bontogattak, né-
zegettek. A napokon át tartó készülõdés során a gye-
rekekkel különbözõ technikákkal tojást festettünk, ki-
fújt tojásokból nyuszit, bárányt készítettünk, húsvéti
kosárkát barkácsoltunk. A tornateremben a Bodo-
bács bábszínház Nyúl Péter címû elõadását néztük
meg. A húsvéti szünet után a fiúk gondoskodtak róla,
hogy a lányok ne hervadjanak el. Az óvodába kölnivel
érkeztek, a lányok a locsolást csokitojással köszönték
meg. 
Április 10-én fogtuk a hátizsákunkat, kényelmes cipõt
húztunk, és elindultunk az idei tavasz elsõ nagy gya-
logtúrájára a Vaskereszthez. Séta közben megcsodál-
tuk az ébredõ természetet, a vadvirágokat, nagyítóval
bogarásztunk, megnéztük a vaddisznócsapdát, és a
szemfülesebbek néhány erdei állatot is láthattak. A
bátrabbak pedig a magaslesre is felmásztak az óvó né-
nikkel. A túra utolsó megállója a Kilátó volt, ahol el-
fogyasztottuk az uzsonnát, és szusszantunk még egy
utolsót, mielõtt visszaballagtunk az óvodába. A gyere-
keket kissé elfáradva, de új élményekkel gazdagodva
adtuk át szüleiknek.
Az almás csoport egy szülõi meghívásnak tett eleget,
mely a gyerekeket szintén ismereti forráshoz juttatta,
állatokat nézhettek a saját lakhelyükön, simogathat-
ták, etethették õket, ami nagy élményt nyújtott a gye-
rekeknek. 
Óvodásaink is birtokba vették a város által átadott új
játszóteret, amely a hétvégi családi kikapcsolódáshoz
nagyszerû szórakozást nyújthat. 

Ismételten felhívjuk a leendõ 3 éves gyerekek szülei-
nek figyelmét, a 2015. szeptember 1-jétõl érvényben
lévõ kötelezõ óvodai beíratásra, mely Zamárdi köz-
igazgatási területén 2015. május 11-15 között lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Barta Ilona
óvodavezetõ
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A magyar ház nagytakarítása

Hagyományunkhoz híven minden évben, így az idén is elin-
dult kilenc fõ a tavaszi nagytakarítást elvégezni
Székelyvéckére. Hétfõn kora reggel volt az indulás. A

hosszú úton megbeszéltük a munka menetét és
hatékonyságát, mindenki tudta pontosan a feladatát. Senki
sem unatkozott, mert feladat és munka volt bõven. A fiúk
az udvart és a vízszereléseket vették kézbe, a ház szépítése
és nagytakarítása a hölgyekre várt. Csodás módon az égiek
is kedveztek a munka elvégzésének.

Mindig azon dolgozunk, hogy egyre szebbé és vonzóbbá
varázsoljuk kis nyaralóházunkat, annak reményében, hogy
egyre több vendég fogja látogatni, élvezni a csendet, a nyu-
galmat,  gyönyörködni a táj szépségében, valamint a vál-
tozások felfedezésében.
Meglepetésben is volt része annak, aki nem minden évben
jut el Erdély e kis részére. Hatalmas fejlõdés van a
településen, ami az összefogást tükrözi minden területen. 

Április 8-án egy képzeletbeli sétára hívott bennünket
Jakus László a �Zamárdi és környéke az ornitológus
szemével�címû elõadása kapcsán. Elõször az ember

közvetlen környezetében
élõ madarakról mesélt ne-
künk. Többek között a füle-
mülérõl, vagy más néven a
csalogányról.
Milyen jó érzés tavasszal a
csicsergésére ébredni. Ápri-
lisban jön, és szeptember kö-
zepéig marad velünk. A telet
Közép-Afrikában tölti. 
A Balaton és környéke ma-

dárvilágának megismerése
után megállapíthattuk, hogy
igen sok faj van jelen ebben
a térségben. Megosztja a
szakembereket és a laikuso-
kat is a hattyúk jelenléte a
magyar tenger vizében. Ígé-
retet kaptunk, hogy csak eb-
ben a témakörben az õsszel
még vendégünk lesz.

A hallgatóság is bekapcsolódhatott az elõadásba,
akiket már ornitológusoknak is nevezhetünk, hiszen
nagyon sok madárnak a hangját ismerték fel. Öröm
volt hallani az iskolás gyerekek szakértelmét.
Jakus László a nádasokban és az erdõkben élõ mada-
rak bemutatásával folytatta tájékoztatóját.

Mesélt a Dél-Balatoni Magyar Madártani Egyesület
munkájáról, melynek õ is tagja. Részletes programjuk
megtalálható honlapjukon. Várnak minden érdeklõ-
dõt a meghirdetett rendezvényeikre, mint például
madárgyûrûzésre, költõládák megfigyelésére.
A több mint egy órás elõadás alatt nagyon szép termé-
szetfotókban is gyönyörködhettünk. 
Csodálatos élmény volt; köszönjük!

Tóthné Ildi

NABE HÍREK
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A stáció és a kilátó
Idegenvezetõnk Fekete Pál polgármester úr volt, aki hal-
latlan nagy szeretettel beszélt, és vezetett végig az úton,
míg fel nem értünk a Kálvária-hegy tetejére. A panoráma
és a lenyûgözõ hegyláncolat, amit ott lát az ember, a nyu-
galom szigetét tükrözi. Itt volt a kilátó, de ez áthelyezésre
kerül a mellette húzódó hegy tetejére. A kilátó helyére egy
kis kápolna készül. Hatalmas terv és még nagyobb szeretet,
összefogás mutatkozott a megvalósítás iránt. A munkála-
tokat már el is kezdték, így hamarosan csodálói is lehetünk.
Beszélgetésünk során rádöbbentem, hogy csodák vannak,
ha van szeretet, béke és összefogás az emberek szívében,
lelkében. Kívánjuk, hogy céljuk és tervük támogatókra
találjon, mert ezt mind támogatásból valósítják meg. 
Ezért ajánlanám a székelyvéckei magyar házat a város
lakóinak, hogy minél többen ismerjék meg
testvértelepülésünket és csodálatos környezetét.

Csoportunknak még volt feladata: Csíkszentmártonban
felkerestük Birtalan Sándor tanár urat, aki történelem- és
vallástan szakos tanár a gyimesfelsõloki Domokos Pál
Péter általános iskolában. Az iskola négy tanulója kisfilmet
készített a NABE csoportunk által meghirdetett Víz �napi
Balcsi Parti rendezvényre. Segítõ tanáruk Antal Tünde
volt. A diákoknak és a tanároknak átadtuk az ajándékot.
Az iskola �Vigyázz rám!� óriás-társasjátékot kapott, így
köszöntük meg munkájukat. Birtalan Sándor felejthetetlen
élményt nyújtott számunkra, egy úz-völgyi kirándulással;
nagyon köszönjük neki és segítõinek.
Van még egy határon túli kisfilmünk, melyet a
Csíkszeredában élõ Turcza Hunor készített és küldött ren-
dezvényünkre. Vele személyesen találkoztunk, így
megköszönhettük munkáját és átadtuk a részére készített
ajándékcsomagunkat.

Csákovics Gyula polgármester úrnak és az önkormányzat-
nak köszönjük, hogy biztosította számunkra a kiutazást és
az ott-tartózkodást, nagyon nagy segítség volt. A véc-
keieknek a vendéglátásért és a kedvességükért hálásak
vagyunk. Köszönöm mindazoknak, akik a székelyvéckei
ház takarításában munkát vállaltak, és lelkiismeretesen,
szorgalmasan dolgoztak. 
Ezúton kívánok mindenkinek jó egészséget, további jó
munkát, összefogást és szeretetet.

Köszönettel Kajdi Tiborné

Zamárdiak kis csoportja testvértelepülé-
sünk, Székelyvécke polgármesterének, Fe-
kete Pálnak átadta adományát a Kálvária-
hegyen épülõ kápolna számára. Egy keresz-
tet, amely a következõ személyek anyagi tá-
mogatásával valósulhatott meg.

Bemné dr Schneider Mária
Hajduné Pápai Mária

Hirschmann Attila
Horváth Ferenc

Huszár József
Kajdi Tibor

Kalmár Imréné
Kiss Csabáné

Kiss Jenõ 
Kiss Jenõné

Massányi Zsolt
Matyikó Zsuzsa

Rezi Gáborné
Strasszer Imre

Tóth Gábor
Köszönet érte!
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Egészségõr Egyesület hírei

Bagdi Bella � koncert április 11-én, a költészet napján

�Tele van hálával a szívem, hogy megismerhettelek
Benneteket. Az a szeretet, ahogy fogadtatok, leírhatatlan.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Áldás az egyesületre, a
munkátokra, a szolgálatotokra. �
A mûvésznõ vendégkönyvünkbe írt kedves sorai, akárcsak
a kétórás teltházas zenés elõadás számunkra is felej-
thetetlen élmény volt. Álljon itt bizonyítékul néhány
vélemény:
�Jó volt látni és hallani, hogy ennyi ember � fiatalok,
idõsek, házaspárok � együtt énekeltek.
A kánon különösen jól hangzott. A koncert résztvevõi
tudták, mire számíthatnak, és nem csalódtak várakozásuk-
ban. Szívesen vennék a folytatást. / Kriszta/
�Kicsit tartottam a programtól, hogy túlságosan erõltetett,
túlontúl pozitív lesz. Kellemesen csalódtam. A hegedû
nekem nagyon feldobta a dalok hangulatát. Bella minden
mondata, mozdulata természetes volt, szívbõl jött.� /Reni/
�A szeretet tanítása, tanulása dalokkal mantrázva! Mit is
mondhatnék? Felemelõ volt!
Hiszen szeretetünk a szívbõl egyenesen a szívbe tart.�
/Zsuzsa/
� Ha el akarsz menekülni az elõl, ami szorongat, nem
máshol, hanem másnak kell lenned!- Seneca gondolatait
juttatták eszembe Bella mondatai és dalai. Tanítást kaptunk
a szeretetrõl,  arról, hogyan fogadjuk el magunkat és
másokat. /Szani/
� Nagyon szeretek énekelni, de nem igazán tartom jónak a
hangomat, így csak ritkán engedem szabadjára. Bella zené-

je kapcsán rájöttem, hogy � ehhez az örömöt hozó, öngyó-
gyító � énekléshez nem hang kell, hanem nyitott lélek. Ha
az ember leteszi a gátlásait, akkor a hang és az együtt ének-
lés csodája is megérkezik. /Gerti/
�Hálás köszönet Szili Zsuzsának a kezdeményezésért, és az
Egészségõr Egyesületnek a szervezésért. /Reni!
Kedves Bella! Mi mindnyájan Neked és zenésztársaidnak
köszönjük az élményt. Úgy érezzük, a Veled töltött est hoz-
zájárult ahhoz, hogy a világ velünk is jobb legyen!
Kérjük, adója 1 százalékával támogassa tevékenységünket.
18152614-1-14

Köszönjük: Egészségõr Egyesület

Véradók, figyelem!

Két év kihagyás után 2015. június 6-án ismét kirándulást
szervezünk véradóink számára. Választott úticélunk: Ópusz-
taszer. Véradók számára a buszköltség ingyenes, családtag-
oknak, gyermekeknek némi hozzájárulást kell fizetni. A belé-
põket mindenki maga vásárolja. Ezen a napon NyílzáporNyílzápor
és Íjásztalálkozóés Íjásztalálkozó is lesz az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban. Árpád-kori haditábor, kézmûves bemutatók
és vásár, koncertek várják az érdeklõdõket. További felvilágo-
sítás és jelentkezés a polgármesteri hivatalban, Szabóné Eri-
kánál és Bodó Juditnál, munkaidõben a 348-400 és 348-711
telefonszámokon május 11-ig.



Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2015. május

ZAMÁRDI GYERMEKNAP 2015
TÖLTSÜNK EGYÜTT EGY VIDÁM NAPOT GYERMEKEINKKEL!

Idõpont: 2015. május 31. vasárnap

Helyszín: a régi fizetõs strand füves területe és a szomszédos VSZ üdülõ (HethLand kft.)

Program:
09.00-10.30 Bodó Iván, a �Balaton Matula bácsijának� gyermekfoglalkoztató programja.

-filmvetítés és elõadás a Balaton és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkélõvilágáról, 
-a Balatonban élõ halak bemutatása óriás akváriumokban,
-interaktív játék
Helyszín: a HethLand Kft. ebédlõje, terasza és parkja.
Program után halburger kóstoló üdítõvel.

Szórakoztató játékok kis csoportokban (pecázás, társasjátékok)
Helyszín:a régi fizetõs strand füves területe.
Vendégeink lesznek még: arcfestõ, lufibohóc és Harencsár László mesemondó.

10.30-11.30  HOLLÓ EGYÜTTES koncertje.  

11.30-13.30 Közös ebéd � A Zamárdi Önkormányzat vendégül látja a programokon résztvevõ gyerekeket és 
szüleiket egy közös ebédre.

(A menü elkészítésérõl az Egészségõr Egyesület tagjai gondoskodnak
menü: gulyásleves, palacsinta, üdítõ).
Akik a játékokban nem vesznek részt, illetve más településrõl, szállodából érkeznek, támogatói 
díj ellenében (500.-Ft) részesülhetnek a menübõl a készlet erejéig.
Az ebédeltetést 2 turnusban bonyolítjuk le, az elsõ turnusban ebédelõ 10-14  éves gyerekek szá-
mára 12.30-tól �horgász suli� programot szervezünk,  melyhez horgászbotot, csalit, oktatót a 
HethLand Kft. biztosít.

13.30-15.30  Vidám játékos vetélkedõk családoknak, gyerekeknek sok nyereménnyel.

16.00 A játékos vetélkedõ eredményhirdetése.
A rendezvény támogatói:
Zamárdi Város Önkormányzata, HethLand Kft., Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., A Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI), Czer Klári (minigolf), Marity Tibor (ugráló vár), Váci Autó Se. (tárgy-
nyeremények és vitorláztatás), Elter Imre- Imre Büfé (palacsinta-kupon ), Puller Imre � Sarki Büfé ( lángos-
kupon ), Tourinform Iroda,Wellamarin.
A rendezõ  civil szervezetek ( Egészségõr Egyesület, Zamárdi Baráti Kör, NABE, HethLand Kft., valamint
az óvoda munkatársai és az iskola tanárai )  szeretettel várják  a zamárdi családokat.

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET VEZETÕSÉGE



Meghívó
Szivárványkapu
mesekönyv bemutató

2015. május 28.  
csütörtök 17 óra

Helyszín: Közösségi Ház

akik megrajzolták a
könyvet,
Bachus Chris
Darai Dorottya
Erdélyi Réka
Gyetvai Miklós
Haupt Minna 
Hegyi Gergely 
Kamondi Kitti
Kovács Dalma 
Podráczky Bianka 
Szekeres Viki 
Tóth Norbert 
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TÚRÁRA hívás
2015. május 10.

Madarak és fák napja

Cél: Tótokilap 

Kovács Gábor a �Tótokilap� címû könyv szerzõje és
Hirschmann Attila vezetésével

Gyülekezés: Szamárkõ
Indulás: vasárnap, de: 9 óra
A pihenõhelyen: étel, ital, falatozás
Készenléti autó: igény szerint
Jelentkezés május 8-ig:  06-20-9949-201
Szakáli Anna
Távolság: 8,3 km kb 2 óra
Rossz idõ esetén a túrát az õszi idõszakra áthelyezzük.
Berkenye-kör

Németh Imre emlékkiállítás elõzetes 

2015. július 4-i megnyitóval a zamárdi Berkenye-kör Né-
meth Imre emlékkiállítást rendez. Németh Imre alkotá-
sai sok ismerõsnél, barátnál, rokonnál és vásárlónál meg-
találhatók. A kiállítás anyagának összeállításához kérjük
szíves segítségüket. A kiállításra kölcsönadott képek fel-
ajánlhatók a berkenye2013@supraktv.hu e-mail címen, a
06-20-9949201-es mobil, illetve a 84-696681-es vonalas
telefonon. A képeket a kihelyezés elõtti napon rendsze-
rezzük, a beszállításkor sorszámozzuk, ellátjuk a tulajdo-
nos nevével, címével és átadás-átvételi jegyzékre vesszük. 
A kiállítás megnyitóján a kép tulajdonosától a képhez
vagy az alkotóhoz kapcsolódó történetet szívesen meg-
hallgatnánk. A kiállítás anyagához már olyan képekrõl is
érkezett felajánlás, melyek eddig még nem szerepeltek
kiállításon. Várjuk a további felajánlásokat.   
A kiállítás helyérõl, a megnyitó kezdési idejérõl plakáto-
kon és a ZTV-ben a késõbbiekben adunk tájékoztatást.

Berkenye-kör/Szani

BERKENYE KÖR HÍREI

és akik támogatták a
kiadást:

Bodrogi Éva 
Bemné dr Schneider Mária 
a város elöljárói 
támogatóink meghívó szerint
a Berkenye-kör tagjai
és a külön meghívottak

(A könyv árából származó bevétel egy része az iskolának
kerül felajánlásra.)

A színes képekkel díszített könyv ára 2000 Ft/ db

A tiszteletpéldányok átvételére várjuk azokat,
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A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület zamárdi
csoportjának évi rendes
közgyûlésén (2015. március
4.) vezetõségválasztás tör-
tént, mivel a mindenki által

ismert és szeretett vezetõ és vezetõhelyettes
Schrödl Károly és Göndöcs Lajosné elhalálozott.
A 7 tagú csoport egyhangúlag választotta meg új
vezetõnek Takács Tünde Évát és helyettesnek
Olasz Lajosné Göndöcs Zsuzsát, akik híven folytat-
ják elõdeik útját. 

Mûködésünk ismertetéseképpen tájékoztatásként
2014. évben karácsonyra 60 csomagot tudtunk
osztani Zamárdi-Balatonendréd-Tóközpuszta vo-
natkozásában. Még karácsony elõtt alma és bébi-
étel-juttatásra is sor került.
Ez évben margarin, Béres csepp és Lándzsás útifû
szirup, valamint burgonyajuttatást végeztünk a cso-
portra rászorulók részére, mindezt házhoz szállítva.

Mûködésünk célja a rászorultság és a szegénység
enyhítése Isten segítségével.
Akik mûködésünk 17 éve alatt megtapasztalták te-
vékenységünket, azok tudják, hogy mi a legszigo-
rúbb feltételek mellett dolgozunk, pénz nélkül.
Csoportunk mint minden évben, 1 héten át a szán-
tódi Spar szupermarketben gyûjtött tartós élelmi-
szert. 
Itt köszönjük meg azoknak a hûséges adományo-
zóknak, akik éveken át támogatták csoportunkat
adományaikkal (köztük ismert vállalkozók, helyi és
vidéki, valamint fõvárosi családok), akik megbíznak
bennünk.

�Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van tele. A
szeretethez nem kell teli erszény.�
(Szt. Ágoston)

Az MMSZ zamárdi csoportja

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület zamárdi csoportjának hírei



�Az egyetlen valami, amibõl mindig több
lesz, minél többet adunk belõle, a

szeretet!�
/Ricarda Huch/

A fenti mottó jegyében zajlott április
18-án Kaposváron az Egyházmegyei Karitász-nap. Nagy
Dóra, a Somogy megyei Karitász új vezetõje elsõ alka-
lommal hívta össze a hozzá tartozó karitász-tagokat, ön-
kénteseket; mintegy hatvanan jöttünk össze.
A bevezetõ üdvözlés, programismertetés után Varga
László - �Laci atya� -, a kaposvári Szent Imre-templom
plébánosa beszélt a karitatív munka mikéntjérõl: szépsé-
gérõl,, nehézségeirõl, a benne rejlõ kegyelemrõl, amely
�olyan, mint a víz: a legmélyebb pontokat keresi.�
Az irgalmas szamaritánus példáját hozta fel, aki lehajolt
az elesetthez, egy szintre került vele, vállalva annak koc-
kázatát, hogy rossz hírbe kerül.
�Jézust sokszor megpletykálták - idézem õt -, mert szó-
ba állt a szegényekkel.�
Elmondta, hogyan fogadta be a mozgáskorlátozott/szel-
lemileg sérült embereket, s hogy november óta napi 300
adag ételt osztanak a rászorulóknak a plébániáján. Ta-
nulságos gondolatait órákig elhallgattuk volna, de 60
perc után - mint mondta - �...letelt az idõ.�
A megyében mûködõ csoportok rövid beszámolója kö-
vetkezett. A Balaton-parti települések közül - rajtunk kí-

vül - Balatonboglár, Balatonlelle és Siófok képviseltette
magát. A hátralévõ idõben olyan fontos kérdésekrõl volt
szó, mint az élelmiszer - és adománygyûjtés, ruhaosztás,
szaksegítség, együttmûködés más társszervezetekkel, te-
lepülési programok. Ez utóbbi témában �eldicseked-
tem�, hogy a városi olvasási vetélkedõnkön - Kosztolányi
Dezsõ: Édes Anna - elsõ helyezést ért el a Karitász csa-
pat.
Elhangzott egy kérés, felhívás: a Karitász dioptriás
szemüveget gyûjt a nagy szükségben élõ kárpátaljaiak
részére. Ha valaki még nem dobta ki a �rossz� - mert
újat kellett felíratnia - szemüvegét, szívesen fogadjuk.
Még nem érkezett felajánlás a nagy méretû nõi fehérne-
mût illetõen; továbbra is várjuk...
Köszönettel veszünk élelmiszer - és ruhaadományokat,
melyeket minden hónap elsõ hétfõjén - 14-16 óráig - le-
het behozni a Fõ utca - Honvéd utca sarkán található
termünkbe. Idõpont-egyeztetéssel természetesen más-
kor is megoldható.

Telefonszám: 348 - 524
Számlaszámunk: 50800221 - 10007606

Bemné Schneider Mária
Karitászcsoport-vezetõ

2015. május 15.oldal Zamárdi Hírmondó

KARITÁSZ HÍREK
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Április hónapban
Zamárdi

csütörtök 19 óra
szombat  19 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 19 óra
vasárnap 10 óra

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

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: 2015. május 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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

Fürjes Kertészet megrendezi

hagyományossá vált egynyári virágvásárát

Zamárdi város piacán

2015. május 9 és 10-én reggel 8 órától.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Olvasók!

A Zamárdi Hírmondóval kapcsolatban szeretnénk véle-
ményüket kérni annak érdekében, hogy érdekesebbé te-
hessük a havonta megjelenõ újságunkat.

Sok fejtörést okoz, hogy hogyan foglaljuk össze az önkor-
mányzati híreket. Most a jegyzõkönyv alapján részletesen
leírjuk a döntéseket. Kérdés, hogy kívánják-e ilyen részle-
tesen a továbbiakban is. Milyen témákat, rovatokat látná-
nak szívesen az újságban?

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szerkesztõséghez eljuttat-
hatnak olvasói leveleket- melyek a közösség nagyobb cso-
portjait érintik (tehát közérdekûek)-, s az azonos lap-
számban reagál rá az illetékes.

Továbbá közérdekû kérdéseket is lehet feltenni (inter-
neten,ill. a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett doboz-
ban névvel, címmel), s válaszolunk rá. Csak olyan kérdé-
seket válaszolunk meg, melyek Zamárdi lakosságának
széles rétegét érintik. 

Az egyéni kérdéseikkel, panaszaikkal, észrevételeikkel
kérjük továbbra is keressék a Polgármesteri Hivatal mun-
katársait vagy a képviselõket! Várjuk fényképeiket (cím-
lapra), ill. pillanatképeket a város életérõl is. 

Hozzászólásaikat a következõ címeken várjuk:
matyikozsuzsa.zsuzsa@gmail.hu,titkarsag@zamardi.hu

Együttmûködésüket elõre is köszönöm:
Matyikó Zsuzsa

BESZÁMOLÓ

Tisztelt Olvasók! Mivel az elõzõ lapszámban nem jelent meg
összefoglaló a testületi ülésekrõl ( a jegyzõkönyvek nem ké-
szültek el), ezért ebben a számban (a nagy terjedelem miatt)
csak a fontosabb ügyeket foglaltam össze. Az összes határoza-
tot megtalálják Zamárdi honlapján.

Beszámoló

 Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2015.
március 30-i    ülésérõl

1.  Hausmann János és társai kérelme
Csákovics Gyula polgármester a következõket mondta el az
üggyel kapcsolatban: a volt fizetõstrandon vendéglátóegységet
üzemeltetõ vállalkozók beadvánnyal fordultak az Önkormány-
zathoz. 
A beadványt aláírók sérelmezik, hogy a volt fizetõstrand terü-
letén egy új egység üzemeltetése (koktélbár) került engedélye-
zésre az Önkormányzat részérõl, amely az õ üzleti érdekeiket
sérti. A kérelmezõk között szerepel Hausmann János is, aki
bár nem tulajdonos, de régi zamárdi vállalkozó, ezért szemé-
lyesen is tárgyalt vele a kérdésrõl. Telefonon Varga Zoltán is
megkereste, õt is tájékoztatta a testület döntésérõl.
Az új egységre vonatkozó elképzelés már két éve napirend-
ként szerepelt a testület elõtt, akkor Mauro Tenebruso részére
adták meg az engedélyt, errõl a területen mûködõ vállalkozók
is tudomással bírtak. Azóta öt alkalommal volt szó képviselõ-
testületi ülésen az új egységrõl, többek között a tervekrõl is. 
Idõközben a Zöldfa utca végén lévõ, jelenleg érvényes szerzõ-
déssel rendelkezõ Havas Péter ( Packinvest Kft.) által üzemel-
tetett egység megszüntetésre kerül, és ez az egység kerül át
Mauro Tenebruso beleegyezésével és lemondásával a volt fize-
tõstrand területére. Havas Péter kérelme eredetileg a Kossuth
Lajos utca végére szólt, de a képviselõ-testület ezt nem támo-
gatta.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság helyszíni szemléjén is
lett volna lehetõsége az üzlettulajdonosoknak a véleménynyil-
vánításra.
Az új üzemeltetõ vállalta a vizesblokkhoz történõ hozzájáru-
lást 1.5 M Ft értékben Mauro Tenebruso helyett, illetve az éves
bérleti díj összegének megfizetését is évente. Mauro Tenebru-
so az Önkormányzat érdekeit szem elõtt tartva kizárólag a

Packinvest Kft részére mond le a bérleti igényérõl. 
Az Önkormányzatnak a szabad strandot fent kell tartania, a vi-
zesblokkokat biztosítania kell. A vendéglátóegységek úgy kap-
tak területet, hogy a strandolók részére a vizesblokkok haszná-
latát biztosítják, ezt ma kizárólag az Önkormányzat oldja meg.
Ezen kívül a település egész területén ingyenes a parkolás, ezt
továbbra is szeretnék megtartani, ebbõl a parti vendéglátósok
is profitálnak.
A Kft. képviseletében Havas Péter egyeztetni kíván az érintett
vendéglátóegység tulajdonosaival, ismerteti a terveket is ve-
lük.
Mivel nem melegkonyhás vendéglátást fog végezni a Kft. ha-
nem koktélbárt, az ott üzemelõ egységeket nem fogja hátrá-
nyosan érinteni forgalom szempontjából.

Varga Zoltán a kérelmezõk képviseletében kifejtette: Az el-
múlt 25 évben valóban több változás következett be az idegen-
forgalomban, de ez inkább negatív mint pozitív. 4-5 éve egy
anyagot benyújtottak a vállalkozók részérõl, hogy amennyiben
bármilyen fejlesztésben gondolkodik az Önkormányzat, abban
partnerek lennének, akár vizesblokk fejlesztés irányában is.
Ami kérdés számukra: nem tudják, hogy mit takar a koktélbár
kifejezés.
A probléma nem az új vendéglátó-ipari egység létrejötte, ha-

nem a precedens értéke, mert ilyen alapon a szabad strand
többi területén is létrejöhet ilyen jellegû egység. Ezen kívül
kérdés, hogy az egység üzemeléséhez saját vizesblokkra van
szükség, ez hogyan lesz megoldva. A vállalkozók nem értik,
hogy mivel érintettek õk is, miért nem egyeztettek velük eddig.
A következõ határozat született:

A kt. megtárgyalta a kérelmezõk beadványát, és továbbra is
hatályban tartja a 30/2015. (II.23.), valamint  33/2015. (III.5.)
Kt számú határozatait.
Felkéri Havas Pétert, a Packinvest Kft képviselõjét, hogy a te-
rületen érintett vendéglátó-egységet üzemeltetõ vállalkozók-
kal a beruházás részleteirõl elõzetesen egyeztessen.

2. Gazdasági program megtárgyalása
A gazdasági programot a következõ kiegészítésekkel fogadta
el a kt. :

� Parkolók építésének kérdése a szabad strand terüle-
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tén kiemelten kezelendõ,
� útépítésre, csapadékvíz elvezetésre külön figyelem, a

sorrendet és a mértéket minden évben külön határoz-
za meg a képviselõ-testület,

� önkormányzati rendezvényeknél fordítsák vissza az
adott rendezvény ideje alatt hasznosított közterület
használati díjat,

� hulladékudvar létesítésének elvetése,
� közbiztonság helyzetének javítása, önkormányzati tá-

mogatással is (kamerarendszer komplex kiépítése a
szabad strandon), polgárõrség szerepének megerõsí-
tése a településen,

� Balatoni Játszadalom szerepének kiemelése (balato-
ni szív), 

� parti sáv � nemdohányzás hangsúlyozása,
� takarékos közvilágítás koncepciója,
� nyári rendezvények hangszintjének hatósági

jogkörének kezelése, 
� emlékkereszt �turisztikai célponttá fejlesztése,
� széplaki állomás környékének fejlesztése,
� zárt kutyafuttató kialakítása a nyári idõszakra vonat-

kozóan is három helyszínen (Batthyány utca, Jegenye
tér, Keszeg utca vége),

� Általános Iskola fenntartásának, mûködtetésének
vállalása 2016. évet követõen is.

3. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály elõterjesz-
tései

- Zamárdi 4497 hrsz-ú út felújítása 

Képviselõi kérdésekre a válaszok összefoglalva:
Az érintett terület a Szélescsapásról Siófok irányába nyíló ut-

ca, melyet Egri Csaba és társai alakítottak ki. Az utca zúzalé-
kos megerõsítése, javítása szerepel az árajánlatban. 

A 4497 hrsz-ú út nem telekkialakítás folytán jött létre, az már
elõtte is megvolt, illetve az Önkormányzat tulajdonában volt. 
Az érintett tulajdonosok a szennyvíz beruházást elvégezték,

majd átadták önkormányzati tulajdonba. Valóban a területen
magán- és önkormányzati tulajdonú út is van, a felújítás  az ön-
kormányzati utat érinti, amely 50-60 méter hosszú.
Az ingatlantulajdonosok saját költségen már elvégeztették az
alépítmény bizonyos részének kiépítését, most ez kerülne egy-
ségesen lezúzalékolásra és tömörítésre az Önkormányzat ré-
szérõl. 

Ennek alapján a köv. határozat született:

A kt. megtárgyalta a Zamárdi 4497 hrsz-út zúzalékos felújítá-
sát, javítását, és a beérkezett árajánlatok közül a Fecske Kft
ajánlatát fogadja el bruttó 528.447,- Ft összegben.

-  Kültéri tornaeszközökre ajánlatkérés, megbízás

Csákovics Gyula polgármester elmondta: Kültéri tornaeszkö-
zökre vonatkozóan kértek a Sziko Kft-tõl árajánlatot.
Az egyeztetett helyszínek: Rétföldi utca, Jegenye tér, volt fize-
tõstrandon az elbontott játszótér helyére és a Bácskai utcában,
illetve két kisebb kombinált elemet a Táncsics utcához és az
Orgona téri strandra. Fedezetként az ülés folyamán még tár-
gyalásra kerülõ pályázati összeg 50 %-át javasolja, illetve a
fennmaradó összeg az 5 M Ft-os, költségvetésben biztosított
összeg lenne. Javasolta továbbá, hogy kérjenek még további
két árajánlatot, és az ajánlatok közül a legalacsonyabb árat
ajánló vállalkozóval köthesse meg a megbízási szerzõdést.

A kt. megtárgyalta a kültéri tornaeszközökre a Sziko Kft-tõl
beérkezett árajánlatot, és további két árajánlat beszerzését
rendeli el azzal, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacso-
nyabb ajánlatot tevõ vállalkozóval a megbízási szerzõdést a
polgármester kösse meg. 
A beruházás fedezetét a képviselõ-testület a pályázati összeg-
bõl visszakapott 1.3 M Ft-ból, illetve a fennmaradó részt a
költségvetésben e célra 5 M Ft-ból javasolja biztosítani.

4. 2015. évi közbeszerzési terv módosítása

A képviselõ-testület a 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési
Terv módosítását elfogadja és jóváhagyja az alábbiak szerint:

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Ajánlatkérõ neve: Zamárdi Város Önkormányzata
Székhelye: 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Beszerzés éve: 2015.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

5.  A kt. rendeleteket módosított. E rendeletek megtalálhatók
a honlapon.

- Adó rendelet,
- Közterület-használat,
- SZMSZ,
- Felsõoktatásban tanulók támogatása,
- Lakás rendelet,
- Költségvetés módosítása,
- Környezetvédelem, köztisztaság:  
Külterületen csak meghatározott hektáron felül, irányítottan,
elõre bejelentett módon (katasztrófavédelmi kirendeltség) le-
het égetni. 
Belterületen a jelenleg hatályos rendelet alapján június 1-
szeptember 30.  közötti idõszakban, csak magántulajdonban
lévõ ingatlanon lehet égetni. 
Amennyiben országos jogszabály ezt felülírja, akkor a fenti
idõszakban sem lehet égetni.
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6. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság helyszíni bejárásá-
nak megtárgyalása:

� Szabadság téren maradjon meg mindegyik zászlórúd ,
és a repülõs emlékmûhöz készíttessenek el újakat. A
magyar fájdalom szoborhoz egy emléktáblát készít-
tessenek.

� �Nem ivóvíz� szökõkúthoz tábla, felirat.
� Löszfal ellenõrzése a Honvéd utca felõli parkban.
� Siófoki-Honvéd utca saroknál a járdához a 7-es út fe-

lõli oldalon védõlánc, vagy egyéb technikai megoldás
(virágláda) az útra történõ kihajtás megakadályozása
végett.

� A posta melletti parkolóban lévõ trafóház lefestése
szükséges, továbbá elé egy olyan rács elhelyezése,
amely eltakarja azt, és megakadályozza további pla-
kátok felragasztását. 

� A villányi hirdetõtábla helyét mûszakilag vizsgálják
felül.

� A központi részen 3 db hirdetõhengert helyezzenek
ki plakátok elhelyezése céljából.

� Az elhasználódott közlekedési- és reklámtáblákat
vizsgálják felül, és szükség esetén távolíttassák el a
nem megfelelõeket még az idei szezon elõtt.

� Konténer wc elhelyezésére a Keop Snack bár tábla és
a szabad strandi öltözõ közötti részen kerül sor.

� A Wellamarin szállodától keletre esõ területen a par-
koló megterveztetésének elindítása az idei évben biz-
tosított költségvetés terhére.

� Balaton tér I. területén lévõ járdalapok cseréje úgy,
hogy a járda T alakban kerüljön kialakításra.

� A �Berva� üdülõ rendbetételével kapcsolatban a Sió-
foki Járási Hivatal megkeresése szükséges.

� A Folyó utcában gyalogos híd kialakítása az idei évi
költségvetésben biztosított összeg terhére.

� Az Orgona utca Siófok felõli részérõl befolyó csapa-
dékvíz ügyében a Siófoki Önkormányzattal fel kell
venni a kapcsolatot, a befolyás megszüntetése érde-
kében.

� Az Orgona utca területén lévõ szelektív hulladéktáro-
lók áthelyezése szükséges a MÁV mögötti önkor-
mányzati területre.

� Az Orgona utcai zöldterületen történõ parkolás meg-
szüntetése szükséges a büfésor elõtti térköves parko-
ló kialakításával. 

� Azokon a helyeken, ahol a fák gyökerei a gyalogos
közlekedésre alkalmas járdák térkövezését felnyom-
ják, sárga festéssel hívják fel a közlekedõk figyelmét.

Csákovics Gyula polgármester felkérte a hivatal munkatársait,
hogy az Endrédi utcai vasúti átjáróval kapcsolatban jelezzék a
beruházónak, hogy gyalogosan, kerékpárral, babakocsival is át
lehessen közlekedni az átjárón.

7. Egyed Zoltán Attila képviselõ elmondta, hogy a bizottság
tárgyalt a közterületen történõ szeszesital-fogyasztás problé-
májáról a Szent István utcai élelmiszerbolt elõtt. Annyi már
történt azóta, hogy az asztalokat és székeket a közterületrõl a
vállalkozó eltette. A hivatalt a bizottság felkérte, hogy folya-
matosan ellenõrizzék a közterületi italfogyasztást, és bírságol-
janak is a helyi rendelet alapján.

8. Taxi szolgáltatásra vonatkozó döntés, rendelet módosítás
A kt. egyetért azzal, hogy a város területére, taxi szolgáltatás

pályázati kiírásra vonatkozó rendelet módosítását a hivatal ké-
szítse elõ annak figyelembe vételével, hogy a helyi taxi szolgál-
tatással foglalkozó vállalkozók tudják a szolgáltatást a fesztivá-
lok ideje alatt végezni.
A taxiállomások darabszáma 100 db, az egy összegben fizeten-
dõ díj 3.000.000,- Ft/év.

9.  Kasza József kérelme
A kt. Kasza József kérelmét (hagyományõrzõ, kulturális ka-
landpark a Szamárkõnél) feltételes módban támogatja azzal,
hogy kérelmezõnek tudomásul kell vennie a folyamatban lévõ,
történelmi park létrehozására vonatkozó elképzelést, és a te-
rületre vonatkozó szabályozást. Amennyiben az Önkormány-
zat a tematikus park létrehozására lehetõséget kap, akkor a
bérlõnek a területet kárpótlási igény nélkül el kell hagynia.
Amennyiben a jogszabályok lehetõséget adnak a kiserdõ törté-
nelmi kalandparkként történõ  bérbe adásra, abban az esetben
a képviselõ-testület az elsõ évben nem kér bérleti díjat. A bér-
lõ kötelessége a terület tisztán tartása (szemét összeszedése,
stb.).
A terület bérbe adásának további kérdéseirõl a képviselõ-tes-
tület a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály tájékoztatása
után kíván döntést hozni.

10.   Petõfi SE pályázati ügyérõl tájékoztatás

A kt. továbbra is biztosítja a Petõfi SE részére a költségvetés-
ében meghatározott 7 M Ft-ot azzal, hogy az összeget nem az
öltözõbõvítésre, hanem a szükséges mértékben a már elnyert
pályázatok önrészének a biztosítására használják fel.
A képviselõ-testület a mûködésre biztosított éves keretössze-
get havi bontásban biztosítja az egyesület részére.

11.  Várhelyi György � hadipark - közterület-használati ügye

A kt. az Idõszakos Szabadtéri Múzeum Kft, Várhelyi György-
gyel a bérleti szerzõdést 2015. május 1-tõl 2015. december 31-
ig köti meg az Önkormányzat, és tájékoztatja a kérelmezõt,
hogy jövõ évre a területet már nem biztosítják a részére. A bér-
leti díjat az Önkormányzat a fenti idõpont miatt idõarányosan
állapítja meg a bérlõ részére.

12.  Új buszmegállók esõbeállóinak tervezésére megbízás

A kt. a két új buszmegálló (Fõ utca-Endrédi utca sarok, és
Honvéd utca) esõbeálló kialakításának tervezésére a Pannon
Gádor Mérnöki Iroda Kft ajánlatát fogadja el 175.000,-
Ft+ÁFA összegben.

13.  Zamárdi, Endrédi úti járda tervezési munkáira megbízás

A kt. az Endrédi úton a járda tervezési munkáival a Geoplán-
er Kft-t bízza meg 315.000,- Ft+ÁFA összegben.

14. Zamárdi utcák sorrendje felújításra vonatkozóan
A képviselõ-testület a bizottság javaslatát elfogadva az alábbi
sorrendet állítja fel az utcák felújítására vonatkozóan:
-Harcsa utca - Szent István utca - Panoráma közötti szakasza
-Csokonai köz
-Damjanich utca Nagysándor József utca - József Attila utca 
közötti szakasza
-Vasvári utca Dessewffy utcától É-ra található szakasza
-Gáspár András utca K-i szakasza
-Jegenye utca és a Jegenye utcai strand vonaláig a Munkácsy
Mihály utca
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-Gábor Áron utca Dessewffy utcától É-ra található szakasza
-Kálmán Imre utca
-Szigligeti utca mart aszfalttal történõ javítása
-Petõfi Sándor utca � kátyús javítás

15.  Wellamarin szálloda adó ügye

A tárgyalásos lehetõséget a képviselõ-testület megnyitja a
Wellamarin szálloda adó ügyével kapcsolatban a Polgármeste-
ri Hivatalt és a Kormányhivatalt is bevonva, de a fizetési köte-
lezettség alól nem tudnak felmentést adni.

16.  Zamárdi, Gábor Áron és Vécsey Károly utcákhoz közleke-
dési tábla kihelyezése

A kt.a Gábor Áron és a Vécsey Károly utcák keresztezésénél
a Vécsey Károly utcára STOP táblákat helyez ki, hogy Gábor
Áron utcának legyen elsõbbsége.

17.  Zamárdi, Kossuth Lajos utca, és kapcsolódó közök forgal-
mi rendje

A kt. nem kíván változtatni a Kossuth Lajos utca
kétirányúsítására vonatkozóan a jelenlegi forgalmi renden.
Kéri a hivatalt, hogy a Kossuth Lajos utcához kapcsolódó kö-
zök két irányúvá tételének lehetõségét vizsgálják felül.

18.  Pályázat kapcsán visszaigényelt összeg felhasználása
A kt. a Malsch park pályázati elszámolásából visszatérített 2.6
M Ft összegbõl 1.3 M Ft összeg felhasználását engedélyezi a
Polgármesteri Hivatalnak történõ informatikai eszközök be-
szerzésére.
A fennmaradó 1.3 M Ft-ot a képviselõ-testület kültéri torna-
eszközök beszerzéséhez kívánja felhasználni.

Tájékoztató

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2015.
április 8-i, rendkívüli ülésérõl

� Zamárdi, Harcsa utca Panoráma utcától É-ra lévõ
szakaszának útépítési munkáira beérkezett ajánla-
tok bírálata

Az önkormányzat a Zamárdi, Harcsa utca, Panoráma utcától
É-ra lévõ szakaszának kiépítésével az 1. sz. Mélyépítõ Kft-t
bízza meg, bruttó 15.923.870,- Ft-os díjért.

� Zamárdi, Nyárfa utca Bácskai utca � Kecskeméti ut-
ca közötti szakaszának útépítési  munkáira beérke-
zett ajánlatok bírálata

A kt. a Zamárdi, Nyárfa utca, Bácskai utca � Kecskeméti utca
közötti szakaszának kiépítésével az Útéppark Kft-t bízza meg,
bruttó 11.976.545,- Ft-os díjért. A testület döntése alapján ka-
pujárók � a beruházás keretén belül � nem épülnek az utcá-
ban.

Tájékoztató

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2015.
április 14- i, rendkívüli ülésérõl
1. �Zamárdi, Kiss Ernõ utcai többgenerációs játszótér kiépí-

tési munkái� tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánla-
tok bírálata

A kt. a �Zamárdi, Kiss Ernõ utcai többgenerációs játszótér ki-
építési munkái�-nak elvégzésével a Fecske Kft-t bízza meg
24.185.750,- Ft+27 % ÁFA = 30.715.903,- Ft-os díjért. 
A jóváhagyott 2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló
bruttó 25 M Ft feletti pénzügyi keretet biztosítja.

2. �Zamárdi, Szabadság tér gépjármûparkoló és kapcsolódó
gyalogos felületek építési munkái� tárgyú közbeszerzési eljá-
rásra beérkezett ajánlatok bírálata

A kt. a �Zamárdi, Szabadság tér gépjármûparkoló és kapcso-
lódó gyalogos felületek építési munkái�-nak elvégzésével a 2.
sz. Mélyépítõ Kft-t bízza meg 26.698.975,- Ft+27 % ÁFA-os
=33.907.698,- Ft díjért.

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2015.
április 27- i ülésérõl

1.  Általános Iskola mûködtetésével kapcsolatos kérdések
megtárgyalása

Csákovics Gyula polgármester elmondta, hogy az iskola továb-
bi mûködését az Önkormányzat vállalta, nem adták át az állam
kezelésébe. Figyelemmel voltak az akkori döntésnél az iskolai
menzára, illetve a technikai dolgozók további alkalmazására
is, akik a GAMESZ-hoz kerültek áthelyezéssel. Tudomással
bírtak arról, hogy a mûködtetésnek költségei vannak. Ez év jú-
nius 15-ig nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy továbbra
is vállalják-e a mûködtetést vagy sem. Amennyiben nem nyi-
latkoznak, 2015. szeptember 1. napjától az állam kezelésébe
kerül a zamárdi általános iskola intézménye.
A döntésnél lehetõségük van arról, hogy a konyha és a mûfü-
ves pálya maradjon önkormányzati kezelésben.

A további mûködtetés mellett van, ameddig lehet, addig azt az
Önkormányzat vállalja. Kérte, hogy az összes költséget gyûjtse
ki a hivatal, az összes költség 2014. évre 14.5 M Ft (a konyha
nélkül). 

Dr. Dudás Anita jegyzõ kiegészítette: jelenleg 160 gyermek ta-
nul itt, 38 gyerek más településrõl jár Zamárdiba. A tornacsar-
nok hasznosításából és nyári üdültetésekbõl is van bevételük.
Ha átadják a tornatermet, akkor azzal a KLIK fog rendelkez-
ni, bérleti díjat szedni. Mérlegelni kellene, hogy mindenkép-
pen szükséges-e az átadás ekkora összegnél. Véleménye sze-
rint maradnia kell az iskola mûködtetésének.
A képviselõ-testület megtárgyalta az általános iskola mûköd-
tetési kérdését, és továbbra is vállalja annak költségeit.

2.  �Útburkolat felújítások kivitelezési munkái� tárgyban in-
dított közbeszerzési ajánlatok bírálata

A kt. az �Útburkolat felújítások kivitelezési munkái�-nak el-
végzésével az Útéppark kft-t bízza meg 48.443.292,- Ft+27 %
ÁFA díjért.
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3. Keszeg utcai homokfövennyel kapcsolatos döntés
A kt. a jövõ évi költségvetésbe be kívánja  tervezni a beruhá-
zás összegét. A beruházás esetén tervezõi és kivitelezõi garan-
cia beépítését kéri a vállalkozási szerzõdésekbe. 
Ez évben a homokfövenyt a használhatóság érdekében ho-
mokkal kéri feltölteni.

4. Zamárdi, Petõfi utca 1. ingatlan tekintetében elõvásárlási
jogról történõ lemondás

A kt. megtárgyalta Lain Tamás Ferenc 8621 Zamárdi, Jókai ut-
ca 9. szám alatti lakos kérelmét, és a zamárdi belterület 2104/2
hrsz alatt felvett, 1176 m2 alapterületû, kivett üzletház, udvar
megjelölésû ingatlanban lévõ 72/632-ed tulajdoni hányad vo-
natkozásában elõvásárlási jogával nem kíván élni. 

5. Zamárdi Hírmondóval kapcsolatos megbeszélés

A kt. a Zamárdi Hírmondó fõszerkesztõjének továbbra is
Bemné dr. Schneider Máriát jelöli ki, míg a szerkesztõi-mode-
rátori feladatokat Matyikó Zsuzsanna alpolgármester látja el a
2015. június havi lapszámtól kezdõdõen.

Az újság terjedelmét 16 oldalban határozza meg.
A képviselõ-testület a Hírmondóban lehetõséget kíván adni
olvasói levelek megjelenésének, a válaszadással egyidõben.

6. Ital Magyarország Kft sörüzem létesítésére vonatkozó kérelme

A kt. megtárgyalta az Ital Magyarország Kft azon kérelmét,
mely sörüzem és látogató központ létrehozására vonatkozik a
Szent István utca déli oldalán, a II. és III. autóskemping közöt-
ti önkormányzati területen. Elviekben támogatja a megvalósí-
tást.
Kéri, hogy a további, konkrét kérelemmel a Kft a hatóságok-
kal, közmûvekkel történõ egyeztetést követõen ismételten for-
duljon az Önkormányzathoz.

7.. Civil szervezetek támogatása

A képviselõ-testület az alábbi civil szervezetek támogatását
biztosítja 2015. évben összesen 1.6 M Ft összegben, a rendel-
kezésre álló 3 M Ft összegbõl:

8. . Kulturális események támogatása

A képviselõ-testület 2015. évben a kulturális események támo-
gatását az alábbi összegekben, a rendelkezésre álló 3.000.000,-
Ft-ból, továbbá a civil szervezetek támogatási alapjából fenn-
maradó 1.4 M Ft-ból  585.000,- Ft összegben, összesen

3.585.000,- Ft összegben biztosítja:

9.. Zamárdi, Jókai utcai lakosok kérelme gyalogos járda kiépí-
tésére
A testület a Zamárdi Szent István utca felõl kíván bejárást biz-
tosítani az utolsó, déli nyeles telekig (2700/2 hrsz-ig), és egy
külön helyrajzi számú telek kialakítása nélkül egy gyalogos jár-
da kiépítését az érintett tulajdonosok részére két méter széles-
ségben, 40x40-es járdalapokból. A mûszaki kialakítást a
GAMESZ végezze el.

10. Zamárdi, Bácskai utca melletti árok és parkoló feltöltése

A kt. úgy dönt, hogy a Bácskai utca melletti árok és parkoló le-
gyen feltöltve az útépítésekbõl kikerülõ anyagból. Az árokba
drain csövet helyezzenek el. A drain csövet a vállalkozók biz-
tosítsák.

11. Zamárdi, Széchenyi utcai fasor felülvizsgálata, veszélyes
fák kivágása

A kt. a 6 db, veszélyesnek ítélt Széchenyi utcai jegenye nyárfa
kivágását rendeli el, továbbá az idegen fafajokat a téli idõszak-
ban távolítsák el, és azok helyett szintén jegenye nyár cseme-
téket ültessen a GAMESZ, az Önkormányzat költségére.
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Tájékoztató

 Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testület 2015.
május 14-i, rendkívüli   ülésérõl

� �Egészségügyi alapellátás fejlesztése� címû pályázat
keretében történõ feladatok ellátására vállalkozók
kiválasztás

A képviselõ-testület az alábbiakban hirdeti ki a gyõztes aján-
lattevõket:

� A nyilvánosság vonatkozásában nyertes ajánlattevõ-
ként a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és
Városi Könyvtár (8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.)
ajánlattevõt hirdeti ki 300.000,- Ft (alanyi adómen-
tes) vállalási áron.

� A könyvvizsgálat vonatkozásában nyertes ajánlatte-
võként a Szita és Társai Kft (7400 Kaposvár, Kereszt
u. 1.) ajánlattevõt hirdeti ki bruttó 299.999,- Ft válla-
lási áron.

� A közbeszerzés vonatkozásában nyertes ajánlattevõ-
ként a Kozma Ügyvédi Irodát (2040 Budaörs, Buda-
pesti u. 28.) ajánlattevõt hirdeti ki bruttó 495.300,- Ft
vállalási áron.

� A projektmenedzsment vonatkozásában nyertes
ajánlattevõként Virág Attila egyéni vállalkozó (7720
Pécsvárad, Szilágypuszta 20.) ajánlattevõt hirdeti ki
1.200.000,- Ft (alanyi adómentes) vállalási áron.

� A kiviteli tervek elkészítése vonatkozásában nyertes
ajánlattevõként a Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft
(8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4.) ajánlattevõt hirdeti ki
bruttó 2.413.000,- Ft vállalási áron.

� A mûszaki ellenõrzés vonatkozásában nyertes aján-
lattevõként a Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft
(8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4.) ajánlattevõt hirdeti ki
bruttó 1.143.000,- Ft vállalási áron.

Matyikó Zsuzsa

Parlagfû elleni védekezés !

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: �a földhasz-
náló köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végé-
ig folyamatosan fenntartani.�

Belterületen a jegyzõ köteles hivatalból vagy bejelentés
alapján a mulasztó földhasználóval szemben eljárást indí-
tani, helyszíni ellenõrzést lefolytatni, valamint a közérde-
kû védekezést elrendelni. 

Külterületen a fenti határidõ után a  körzeti földhivatal hi-
vatalból vagy bejelentés alapján végez helyszíni ellenõrzé-
seket. Külterületeken a közérdekû védekezést a Kormány-
hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága rendeli el.
A közérdekû védekezés költségei a földhasználót terheli,
a növényvédelmi bírságok mellett.   

Kérek mindenkit, hogy ingatlanát a parlagfûtõl mentesíte-
ni szíveskedjen! 

Zamárdi, 2015. május 18.

dr. Dudás Anita sk. jegyzõ 

Egészségõr Egyesület hírei

CSALÁDI SPORTNAP  2015.  MÁJUS 1.

Az immár hagyományossá vált � Géza bácsi emlékét is õrzõ � futáson idén is részt vett a város apraja- nagyja. Kétszáz-
hatan futottak Zamárdiért és az egészségükért. A szurkolókkal és a segítõkkel együtt kétszázhetvenen voltunk.
Íme, a  gyõztesek:
NYUSZI TÁV /kicsik/ 1. Pintér Jázmin     /tinik:/ 1. Kéri Adrienn

2. Karé Kamilla                 2. Nagy Balázs
3. Putyera Petra                 3. Csikós Péter

GEPÁRD TÁV: /ifjúsági -  fiúk/                           /ifjúsági -lányok/                         /felnõttek/
1. Nagy Gergõ                   1. Balogh Hanna                        1. Rödönyi Csaba 
2. Fenyvesi Gábor             2. Nagy Nadin                            2. Fenyvesi Róbert
3. Tóth Péter                     3. Ficsor Nóra                            3. Csikós Marcell

Felnõtteknél csak egy kategória volt.
Panni néni a három leggyorsabb futót � Géza bácsi gazdag gyûjteményébõl � egy-egy kupával jutalmazta. De nem csak a
gyõzteseknek jutott nyeremény. Az ovisok és iskolások tornazsákot, az anyák bevásárlótáskát, az apák siltes sapkát kap-
tak �Fuss Zamárdiért! Fuss az egészségedért!� felirattal. A szokásos zsíros kenyér parti után a legifjabbak vidám, játékos
vetélkedõje következett. A sportnapot záró kötélhúzást a felnõttek teljes erõbevetése ellenére a gyerekek nyerték. �Gyõz-
tünk! Gyõztünk!  - harsogták boldogan. Nyertünk! Nyertünk! � gondoltuk magunkban csendes örömmel. Élveztük a moz-
gást, a vidám együttlétet, gyermekeink örömét. Ennél méltóbban nem õrizhetnénk a május elsején született Géza bácsi em-
lékét.
A programot támogatták: Csákovics Gyula polgármester úr, GAMESZ, Tourinform Iroda, óvoda, iskola, Szili büfé, Haus-
mann étterem, az Egészségõr Egyesület barátokkal és családtagokkal kiegészült lelkes tagjai. 

Köszönjük a segítséget.
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Nyuszitáv kicsik Nyuszitáv tinik Gepárdtáv lányok

Gepárdtáv fiúk

Gepárdtáv felnõttek

Nem csak ettünk, dolgoztunk is. A fõzõverseny segítõinek népes csapata.
/A fotóról néhányan hiányoznak/

A Szili és Perge
család irányításá-
val a kondérban
csülkös bableves
fõtt egészségõr
módra. Hozzá a
pogácsát és -
desszertként - a
rétest tagjaink
sütötték.



Kedves Barátném!

Hagyományainkhoz híven kirándulásunk után most is je-
lentkezem. A szokásos képes úti beszámoló mellé legszíve-
sebben hanganyagot is mellékelnék.
Íme, az írott változat: �Kümegyek a turuért, belemaszo-
gatom a tiésztába, osztán csinyálom kurigával a kemencét.�
Nos, sikerül megfejtened a rejtvényt? 
Legfrissebb nyelvi tanulmányaim gyûjteményébõl idéztem,
nevezetesen  �õrségiül�. Magyarra fordítva: � Kimegyek a
túróért, beledolgozom a tésztába, aztán parázstologatóval
elõkészítem a kemencét.�
Svajda József tanár úr, idegenvezetõnk jóvoltából nem csak
a vidék jellegzetes nyelvébõl kaptunk ízelítõt, hanem bepil-
lanthattunk az õrségi ember mindennapjaiba, a vidék nyu-
galmas szépségébe, évszázados értékeibe is.
Ez utóbbi legszebb emléke a veleméri  Árpád-kori Szenthá-
romság-templom.
A fény templomának is nevezik. Különleges építészeti meg-

oldással érték el az egykori mesterek, hogy a besütõ nap su-
gara az év nevezetes napjain más-más szépséges freskóra
essen.
Csoportképünk már Õriszentpéter középkori erõdtemplo-
mánál készült. Az épület bélletes kapujával, résablakaival a

Jáki-templomra emlékeztet. /Errõl jut eszembe, hogy szep-
temberi kirándulásunkon Kõszeg és Szombathely mellett
Jákot is felkeressük. Remélem, akkor Te is velünk tartasz./
Gödörházán megnéztünk egy 1790-bõl származó fazsinde-
lyes szoknyás harangot. Csak nevezetes alkalmakkor kon-
gatták meg. Harangszó helyett viszont a gyomrunk delet
jelzett. Bognár László õriszentpéteri éttermében finom
ebéddel vártak bennünket. A legszerencsésebbek az õrségi
dödöllét is megkóstolták. De nem csak az étteremben et-

tünk, ittunk kedvünkre. Hadtáposaink és profi szervezõnk,
Perge Kriszti jóvoltából desszert, kávé, ital egész nap �csa-
pon� volt.
Ebéd után bevettük magunkat a pityerszeri szabadtéri mú-
zeumba. A �szerek�  az õrségi dombvidék jellegzetes tele-
pülései. A közeli dombtetõkre épült házak laza együttese
alkotott egy-egy falvat, amelyben egykor vérrokon családok
laktak.
A skanzen nevezetessége, hogy eredeti helyükön megõrzött
boronafalú épületekbõl áll. A házak berendezése, haszná-
lati tárgyai a mi tájházunkat juttatták eszünkbe. Csak itt a
terménytároló kamrát tókának, a zsombort kópicnak ne-
vezték. És a  konyha tele  cseréptálakkal. Ugyanis a vidék
jóminõségû agyagából � a csérbõl � gelen, azaz korong se-
gítségével készítették a gyönyörû mázas edényeket. Tudtad,
hogy ebbõl származik a �gelencsér� név?
Szerencsére láthattunk egy fazekast � gelencsért � koron-
gozás közben. A keze alól kikerült szebbnél szebb tárgyak-
ból kedvünkre válogattunk. No meg a jótékony hatású tök-
mag olajból is bevásároltunk, gondoltunk az otthoniakra.
Én is hoztam Neked jellegzetes õrségi ajándékot. Remé-
lem, mielõbb személyesen átadhatom, és kirándulási élmé-
nyeinkrõl részletesebben beszámolhatok.

Addig is szeretettel ölellek: Magdi
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Nyári elõzetes
Szokásunktól eltérõen egyesületünk nem tart nyári

szabadságot.
Minden hónapban egy alkalommal neves szakember-
tõl hallhatunk elõadást sokunkat érdeklõ témában. /

önismeret, stresszkezelés, konfliktusmegoldási techni-
kák stb. / Az elsõ elõadásra júniusban kerül sor.

MEGHÍVÓ
Idõpont: június 29. /hétfõ/ 18 óra

Hely: Közösségi Ház Zamárdi

Téma: A boldogság tanulható
Elõadó: Dr. Parádi József

pszichiáter, pszichoterapeuta

Elõadásában a legfontosabb boldogságfokozó techni-
kákról beszél, és választ ad egyéni kérdésekre is.
�Sokáig kell még várnom, hogy boldog legyek?
Hátha vársz, akkor még sokáig!�
Hát ne várjunk! Fogadjuk el a szakember segítségét,
hogy saját boldogságunkért tenni tudjunk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk:

Egészségõr Egyesület

TÁBOR
Földessy Margit színésznõ színjáték és drámatábort

szervez Zamárdiban

július 26-aug.1. között.
A tábor költsége: 55000 Ft (teljes ellátással, foglalkozá-

sokkal, programokkal). Zamárdiaknak 25000 Ft.
Jelentkezés: szindra25@gmail.com e-mail címen.
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Május elején a hosszú hétvége mindenkinek jólesett.
Április végén megtudtuk a Mozaik tanulmányi ver-
seny országos döntõjének eredményét. PAPP 
ZSOMBOR fizikából nem talált legyõzõre, meg-
nyerte a versenyt. Horváth Balázs németbõl az 5.
helyen, Csonka Regina, Szabó Petra a mezõny elsõ 
felében végzett.

5-én Marcaliban tartották az alapmûveleti matematika-
verseny megyei eredményhirdetését. Papp Zsombor
ismét letette névjegyét, megyei 4. helyezést ért el. 
A leendõ elsõ osztályos tanító néni szülõi értekezle-
tet tartott a végzõs ovisok szülei számára.

8-án Szolnokon az országos német nyelvi verseny szóbeli
döntõjében gimnazisták, nyelvi tagozatosok közé 
Horváth Balázs is bejutott, s helytállt. 

9-én Szegeden vett részt HORVÁTH MIRJAM a Nyel-
vész verseny országos döntõjében. Mirjam nem ta-
lált legyõzõre, országos elsõ lett.

10-én csodálatos élményben volt részünk. 50 fõ-az 5. osz-
tályosok, pár hetedikes és nyolcadikos, néhány szü-
lõ- a Madách Színház Mary Poppins c. elõadására 
még sokáig emlékezni fog. Hihetetlenül szép zenei-
és látványélményben volt részünk.

11-én a madarak és fák napja alkalmából szerveztünk 
akadályversenyt.
Mindenki nagy izgalommal készült a kocsányos 
tölgy és a búbos banka témákból. A felsõsöknél fõ-
leg ügyességi feladatok domináltak, melyben szoros
versenyben a hetedikesek nyertek. 
Az alsósok a kirándulás során széleskörû ismere-
tekkel gazdagodtak. A Szentkuti családnál gyógy-
füvekkel ismerkedtek.  A Szent Kristóf-pincészet
Schwarc Feri bácsi postagalambjainak biztosított 
helyet, Feri bácsi röptette is a madarakat. Nagy si-
kert aratott a pincészet állatsimogatója. Iberpaker 
Gábor, az erdészet igazgatója az erdõ állat-és nö-
vényvilágáról tartott elõadást, majd egy játékos 
ügyességi váltóversennyel zárult a túra. Ezúton is 
köszönjük minden kedves segítõnknek, akik önzet-
lenül érdekesebbé és szebbé tették diákjaink nap-
ját, s bõvítették ismereteiket.

12-én Cseh Iván Patrik doktor bácsi tartott 1-1 órát az 
egészséges életmódról, táplálkozásról az 5. és a
6. o. számára.

13-án az elsõ-és második osztályosok Keszthelyen töltöt-
tek el egy remek napot.

14-én néptáncosaink is színesítették Szántódpusztán a ki-
állítás megnyitóját.

19-én a 8. osztályosok Székesfehérvár nevezetességeivel 
ismerkedtek, majd a komáromi erõdöt vették be. 
Mindenki nagyon jól érezte magát�
Ugyancsak e napon a kis óvodások, a leendõ 1. osz-
tályosok látogattak el iskolánkba.

25-én Budapesten szerepel a Litteratum német nyelvi 
verseny országos döntõjébe jutott két tanulónk: 
Simonyi Diána és Horváth Balázs.

27-én az országos kompetenciamérés zajlik. Bízunk tanu-
lóinkban, akik megismételhetik a tavalyi eredmé-
nyeket. Akkor a siófoki tankerület 13 iskolája kö-

zött a zamárdi diákok szerepeltek a legjobban.  
29-én táncos lábú néptáncosaink Siófokon méretnek meg

az Együd Árpád néptáncversenyen.
30-án a Simonyi helyesírási verseny országos döntõjében

Walter Dominika és Gál Péter képviseli iskolánkat, 
megyénket.

31-én tanulóink részvételével emlékezünk a Hõsök kápol-
nájánál az I. és II. világháború zamárdi áldozataira

*
A Tudásbajnokság megyei döntõjében környezetismeretbõl
EIDENPENZ BIANKA az elsõ, Erdei Csenge a második,
Balogh Hanna a negyedik helyen végzett.Bianka bejutott a
30-i szegedi döntõbe!
A Kalmár László matematikaverseny megyei fordulójában
Bokor Levente, Papp Zsombor, Retki Levente egyaránt a 7.
helyen végzett.
Ezúton is szeretnénk mindenkinek hálás köszönetet mon-
dani / Polgármesteri Hivatal, szülõk, KLIK/, akik hozzájá-
rultak, hogy diákjaink a versenyekre eljuthattak! 

H.J.
*

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 HÍREK

Ötödikeseink a Mary Poppins- elõadás derûs igézetében
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ISKOLAI SPORT

Május az atlétika diákolimpiai versenyek idõszaka. Csapa-
taink a körzeti versenyek után Kaposváron is megmérették
magukat. Sikereket fõként az egyéni versenyek során köny-
velhettünk el.
Az 5-6. osztályosoknál  négypróbában FICSOR NÓRA a lá-
nyok között a 2., NAGY GERGÕ a fiúknál a 3. helyen vég-
zett.
A 7-8. osztályosok ötpróba-versenyében fiaink kitettek ma-
gukért: bronzérmesek lettek. A csapatban LAJKOVICS
ATTILA/egyéniben 5./, GYÕRFFY MÁTYÁS, SZABÓ
LÁSZLÓ, TARR PÉTER, KABÁLY TAMÁS, JANDÓ
BALÁZS indult.
A lányoknál CSEHI GRÉTA ezüstérmet szerzett.
Az egyéni pályabajnokságon is szépen képviselték iskolán-
kat diákjaink. Különösen a nagyszerû adottságokkal ren-
delkezõ NAGY GERGÕnek jött ki a lépés, illetve az ugrás,
hisz magas-és távolugrásban is a dobogó tetejére �repült�,
így 2 aranyérmet is szerzett. Bátyja, NAGY BALÁZS sem
akart lemaradni, õ is megnyerte korcsoportjában a magas-
ugrást.
CSEHI GRÉTA a labdát repítette jó messzire, így meg is
nyerte a kislabdadobást.  Ficsor Nóra távolugrásban,
Gyõrffy Mátyás súlylökésben lett második, a fiú 4X100m-
es váltóban Matyi TARR PÉTERREL, SZABÓ LÁSZLÓ-
VAL, LAJKOVICS ATTILÁval kiegészülve lett aranyér-
mes.

20-án rendezték a 200 fõ alatti iskolák számára az atlétikai
megyei diákolimpiát. Már évek óta szépen szerepelünk
ezen a versenyen, országos bajnokaink is vannak a kis isko-
lák versenyében. Idén a lányok remekeltek: a legjobbak let-
tek Somogyban, de a fiúk is a dobogóra álltak-õk a máso-
dikak. A lányoknál KARÉ KAMILLA, FICSOR ZSÓFIA,
FICSOR NÓRA, PALKOVICS SZONJA, CSEHI GRÉTA,
WALTER DOMINIKA, a fiúknál NAGY IVÁN, TÓTH PÉ-
TER, NAGY GERGÕ, HEGYI SZILÁRD, TARR PÉTER,
SZABÓ LÁSZLÓ állhatott dobogóra.
Fiúk, lányok, csak így tovább az országos versenyen is!

Madarak és fák napja képek

NABE HÍREK

2015. május 04-én tartott gyûlésünkön tagjaink beszámolót

hallhattak a NABE közgyûlésrõl, valamint Kajdi Tiborné a

NABE zamárdi csoportjának a zamárdi önkormányzathoz

benyújtott pályázatait és annak eredményeit ismertette. A

májusi programok egyeztetése után a Berkenye-kör anyák

napi mûsorral kedveskedett a résztvevõknek. A gyûlés vé-

gén Keresztúri Ferenc Édeni fõbérlõk címû természetfilm-

jének elsõ részét néztük meg.
A 2015. május 16-án megrendezésre kerülõ Városnapon a
NABE zamárdi csoportja is képviseltette magát. A csoport
vezetõsége Pápai Béláné, Hirsch Judit és Pálfi Istvánné se-
gítségével székelykáposztát fõzött. A jó hangulatú közös fõ-
zés finom ételt eredményezett. Az üst percek alatt kiürült,
tartalmát a zsûri különdíjjal jutalmazta! A NABE sátorban
a jó hangulathoz Hirschmann Ferencné, Komáromi István-

né, Kiss Jenõné, Papp Istvánné és Kiss Gyuláné fenséges
süteményei is hozzájárultak. Köszönjük szépen!
2015. május 18-án és 19-én a NABE zamárdi csoportjának
tagjai részt vettek Zamárdi virágosításában, segítve ezzel a
Gamesz munkáját. Az önkormányzat épülete, a Paprika
Csárda, valamint a posta épülete elõtt, az István utcában, a
Hársfa utcában és a Bácskai utcában ültettek egynyári virá-
gokat. Ezenkívül a Jegenye téren a Malsch park tavaszi
rendbetételét is elvégezték tagjaink. A virágosításban részt
vettek: Flaska Józsefné, Pápai Béláné, Papp Istvánné, Kiss
Gyuláné, Rezi Gáborné, Szabados Tiborné, Horváth
Imréné (Csap utca), Apáti Gyuláné, Tóth Józsefné, Kajdi
Tiborné. Köszönjük szépen a munkájukat!

(KT)



Óvodásainknak ebben a hónapban is számos élményben, ese-
ményben, megmérettetésben volt részük.
Idén április 22-én került megrendezésre Balatonföldváron a
sportnap, ahol a zamárdi óvodát 15 nagycsoportos és 3 óvó né-
ni képviselte. Ügyességüket, gyorsaságukat 9 másik környék-
beli ovis csapattal mérhették össze. Április 24-én üres volt az
óvoda udvara és csoportszobái is, a gyerekek kirándulni men-
tek. Az almás csoport a dadus nénijük pincéjéhez gyalogolt,
ahol játszottak és sütögettek. A tulipános csoport lovas kocsi-
val indult útnak a szántódi erdészeti pihenõhöz. Erdei túráz-
tak, vetélkedtek, fõztek. A nyulas és manó csoport gyermekei
és szüleik pedig kerékpártúrán vettek részt, az úti cél Szántód-
puszta volt. Amíg a paprikás krumpli rotyogott a bográcsban,
addig minden gyermek és felnõtt az óvó nénik által összeállí-
tott �puszta kvíz� kérdéseire keresték a választ. Ebéd után pe-
dig a patkódobást, seprûgolfot, gumicsizmában futást és egyéb
más játékokat próbálhatta ki gyermek, felnõtt egyaránt. Jutal-
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Farongálás Zamárdiban

A Nõk a Balatonért Egyesület szívügyének tekinti környe-
zetének védelmét, a Balaton és környéke természeti kin-
cseinek megóvását. Az egyesület zamárdi csoportja és an-
nak vezetõsége ezért fontosnak tartja, hogy ne hagyja szó
nélkül a zamárdi Újszülöttek ligetének tönkretételét, szán-
dékos károsítását és � bár egy kis idõ eltelt a rongálás óta
� napirenden tartsa a történteket, hiszen sajnos nem elsõ,
de bízunk benne, hogy az utolsó ilyen eset történhetett meg
városunkban.

2015 áprilisában ismeretlenek megrongálták az Újszülöt-
tek ligetének fáit. Többet kettéfûrészeltek, a többinek a tö-
vét gázolajjal locsolták be. A fákat már nem lehet megmen-
teni.

Fát nem magunknak ültetünk. Gondoskodunk róla, figyel-
jük, ahogy cseperedik. Óvjuk, de árnyékát már lehet, nem
nekünk adja. Olyanba fektetünk energiát, odafigyelést, ami
még nincs. A fák a jövõ, a fejlõdés, a jobbá válás ígéretét
hordozzák. Olyan ez, mint gyermeket világra hozni. Elgon-
dolkodtató és szomorú, hogy egyesek nem érzik, nem értik,
mit jelent egy ilyen liget egy város és annak lakói számára.

Zamárdi önkormányzata feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen a történtek miatt. Reméljük, a hatóságoknak és

Zamárdinak is elszámolnak tettükkel az elkövetõk, akik-
nek üzenjük:

� Zamárdi közössége nem fogadja el természeti kör-
nyezetének brutális megrongálását! Ha közöttünk
éltek, nem vagytok ide valók, ha csak idelátogatta-
tok, ne jöjjetek többet!

� Bármilyen indok, érdek is vezérelt titeket, nem fo-
gadható el, ti Zamárdi egész közösségét károsítot-
tátok meg!

� Hagyjátok élni a fákat! A jövõ, a ti és gyerekeitek
jövõjének ígéretét hordozzák! Gondoljatok rájuk!
Hogyan számoltok el nekik, milyen példát adtok
számukra? 

� Gondolkodjatok el, ti milyen környezetben szeret-
nétek élni! Ne csúfítsátok el, ami a miénk!

A NABE zamárdi csoportja ezúton is felajánlja segítségét
az önkormányzatnak a terület helyreállításában.

Zamárdi közössége, a NABE tagjai a történtek után is hi-
szik, hogy jobbá, szebbé tehetik környezetüket, megajándé-
kozhatják gyermekeiket, unokáikat egy emberségesebb,
zöldebb jövõvel. 
Nem engedjük, hogy ezt a hitet elvegyék tõlünk brutális
tettükkel a fák tönkretevõi! 

NABE zamárdi csoportjának vezetõsége

ÓVODAI HÍREK



mul palacsinta várta õket, amit felajánlásból kaptunk.
Az április 26-ai �Ki mit tud�-on is jelen voltak óvodásaink.

Megmutatták, hogy nemcsak táncolni, de énekelni és verselni
is tudnak. A bátor szereplésért fagyi kupont kaptak. 
Április 27-étõl nagycsoportosaink úszásoktatáson vettek részt
a Família Hotel uszodájában 10 napon keresztül.
�Fuss Zamárdiért! Fuss az egészségedért!�- hirdette az Egész-
ségõr Egyesület május 1-jén, és mi futottunk is, egészen a nyu-
szi táv céljáig. Megérte, hiszen a befutókat üdítõ, zsíros kenyér
és ajándék várta. 

Május 5-én az Édes Velence meghívására fagylaltozni men-
tünk, a felajánlást köszönjük.
Május 8-án tartottuk anyák napi kerti- partys rendezvényün-
ket. Délelõtt a gyerekeknek Figura Ede bácsi zenélt, délután
pedig már izgatottan várták az édesanyákat, nagymamákat,
hogy végre elõadhassák mûsorukat és átadhassák az ajándéko-
kat. Ezután az óvoda elõtt mindenkit várt a lovas kocsi, a tûz-
oltóautó, a rendõrautó és a sportkocsi. Ezekért köszönet
Kõrösi Zoltánnak, Schwarcz Bélának, Tóth Lászlónak, a siófo-
ki tûzoltóságnak és a balatonföldvári rendõrségnek. Az udva-
ron két eszem- iszom között olyan játékos feladatokkal várták
az óvó nénik az ovisokat és az anyukákat, mint a
zoknipárosítás, babakocsi szlalom, gyöngyvezetés fonálon,
gyöngyfûzés, kézmûveskedés, célba dobás. A részvételért cse-
rébe a gyerekek csillámtetoválást kaptak. 
A május 11-ei héten megtörtént a 3 éves gyermekek beíratása,
a nyílt napokon betekintést nyerhettek az új szülõk az óvodai
életbe, a kicsik pedig ismerkedhettek leendõ csoporttársaik-
kal, az udvari és csoportszobai játékokkal.
A városi nap alkalmából megrendezett fõzõversenyen óvo-
dánk is képviseltette magát. A versenyre egy különlegességgel
készültünk, melyet a zsûri különdíjjal jutalmazott. A városla-
kóknak és az idelátogatóknak a finom falatokról mi gondos-
kodtunk. 

2015. június 13.oldal Zamárdi Hírmondó

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Meghatódtam, mikor a volt óvodásaim megkerestek, hogy
húsz éves osztálytalálkozót szerveznek és engem is meghív-
nak. Megtiszteltetésnek vettem a felkérést, és igent mondtam.
Izgatottan kerestem elõ a huszonnyolc éve elballagott óvodá-
sok csoportnaplóját, és a neveket olvasva rengeteg élmény,
közös sírás-nevetés jutott az eszembe. Volt óvodásaim közül
háromnak jelenleg is ide jár gyermeke, velük idõnként újra ta-
lálkozom. Izgatottan vártam a szombatot, vajon mindenkit
megismerek-e, hisz hatéves gyermekbõl felnõtt emberekké
váltak, és van, akit azóta nem is láttam. Mintha tegnap váltunk
volna el, belépve a kapun, mindenkibõl dõlt az emlék. Óvó né-
niként egy játékot ajánlottam fel: Ki emlékszik a jelére, illetve
társaikéra, akik nem tudtak eljönni? Magyarfalvi Attila, Fazekas
Gábor, Horváth Attila jeleskedett a legjobban. Pulszter Zsuzsi a
mai napig nem felejtette el az egyik �sétánkat�.  Magyarfalvi At-
tila az emlékeket felidézve tett fel társainak egy kérdést: �Ki
emlékszik arra, honnan tudtuk, hogy Ica óvó néni közeledik a
folyosón?� Magam is izgatottan vártam a választ! � Attila ráve-
zetésével mindenkinek sikerült az emlékeket visszaidézni- jót
derültünk. 
Kiérve mindenki csodálattal nézte a felújított udvart, de felfe-
deztem a fürkészõ szemeket, amire hamar választ kaptam.
Többen keresték a �nagy� medencét ��A mi idõnkben na-
gyobb volt!�- jót mosolyogtam. Mikor elmondtam, hogy ez az
a medence, elõször kétkedve fogadták, de aztán mindenki el-
fogadta a tényt: a medenceméret maradt, a �gyermekek� meg-

nõttek.  Büszkén nézték végig az új szárnyat, milyen sokat fej-
lõdött volt óvodájuk, majd az étteremben folytattuk a beszélge-
tést. Az idõ úgy eltelt, észre sem vettük. Azt gondolom, olyan
pályát választottam, ami sokat adott nekem, de talán valamit
én is át tudtam adni. Mindenkinek köszönöm, hogy gondolt
rám, és óvodánk küldetésnyilatkozatával zárnám soraimat to-
vábbi jó egészséget, sikert kívánva mindenkinek! 
Küldetésnyilatkozatunk: Mi mindannyian teljes felelõsséggel
valljuk, hogy amit ma itt és most teszünk, annak nem csak a je-
lenben van hatása, mindez a jövõbe mutat. 

Ica óvó néni



Beszámolók, hírek:

Ki mit tud? � gálánk kellemes, derûs hangulatban zajlott le.
Majdnem 40 fellépés történt, a szereplõk zöme gyermek
volt. Kiválóan sikerült idén a versmondás, jobbnál jobb ver-
sek hangzottak el! Nagyon ügyesen muzsikáltak a zeneisko-
lások. Széles Ági és Gál Anna népdaléneklése vastapsot
váltott ki. Szabó Zalán bemutatta, hogy aki bátor és ügyes,
még kámforrá is tud válni! Külön megemlékezem az óvo-
dásokról. Két csoportjuk vidám táncos produkcióval ruk-
kolt ki, egy kis csapatjuk szavalt. Remekül sikerült a fellé-
pésük! Köszönet érte óvó nénijeiknek! Jól megtaláltuk
idén, hogy a mûsorszámok hová kerüljenek a mûsorrend-
ben. Összegezzünk: reméljük, jövõre ismét lesz Ki mit tud?
� gála, ugye, gyermekek?!

Millner � Eifert Népmûvészeti Gyûjtemény ünnepélyes meg-
nyitója az egyik legfontosabb áprilisi rendezvényünk volt.
Hosszas elõkészületek után, ennek lajstromát most nem is
sorolom fel, végre eljött a pillanat, s a Bajorországból haza-
jött adományozó Eifert házaspár az ünnepélyes mûsor és
köszöntõ beszéd után megnyitotta a kisterem ajtaját, és fel-
tárult a csodálatos értékû kiállítás. A népi textíliák és kerá-
miák állandó díszletként növelik a ház fényét, és bárki meg-
tekintheti õket. 100-140 éves értékek õrzik az évezredes
magyar formakincset, egyúttal mint mitikus jelrendszert.
Ezt megfejteni külön nem kell, csak fordítsuk rájuk olykor
tekintetünket, és észrevétlenül megnyugszunk, felüdülünk,
lelki csendet teremthetünk magunkban.

Külön köszönetemet feje-
zem ki a testületnek, hogy
vállalta a gyûjtemény kiállí-
tásához, restauráláshoz
szükséges anyagi terhet.
Gubányi Kati hatalmas
technikai segítségét is ki-
emelem, és megemlékezem
Marton Kláráról, a közben
elhunyt restaurátorról.

Õáltala újultak meg a tár-
gyak hosszú évtizedekre!

Nyugodj békében, Klári!

A szezonnyitó és fõzõver-
seny mûsorszámairól a kö-
vetkezõket mondhatom:
Szép Bence a világ leg-
ügyetlenebb bûvészeként
derûs mûsorával ügyesen
összegyûjtötte a gyerme-
keket, jól szórakoztatta
õket. A gyerkõcprogram
népi játékszerei most is
népszerûek voltak. A
Kajárpéci Vízirevü ökoló-
giai lábnyomos Hamupi-
põke-mesekomédiá ja
nagyszerûen sikerült. Bár
a felnõttekhez közelebb
álltak a poénok, de a ko-
média a közönség minden
tagját megnevettette. Zamárdiban élénken él a környezet-
és egészségvédõ szemlélet, most ez az alkalom szórakoztat-
va erõsítette. Oszvald Marika külön szám! Energikus,
jókedélyû elõadásmódját most is megmutatta, a slusszpo-
énja pedig a tragédiából a komédiáig ívelt, ugyanis a feltû-
nõ operatõr miatt lejött a színpadról, de aztán az amúgy
vajlágyságú szívére hatva mégis könnyen visszatért és elõ-
adta a finálészámát. A zenét szolgáltató Freak End zenekar
kiváló minõségben játszotta a világslágereket. Úgy érezzük,
a rendezvény mûsorszámai jól szolgálták a közügyet, vagyis
azt, hogy akik lejöttek a partra, igazán jól érezzék magukat!

Szent Iván-éji idõutazásunk idén eltér a szokásos
rendjétõl. Mint olvasható fentebb, korábban kezdõdik.
Nem járjuk végig az összes helyszínt, mert a Szamárkõnél
egy a naphoz illõ szabadtéri komédia vár a közönségre.
Emiatt máris jelzem, hogy ki-ki majd hozzon magával föld-
re tehetõ ülõpárnát, polifoamdarabkát, mert az idõseknek
jutna a pad.
A tájházi idõszaki kiállításhoz � Elszakadt álomvilág � egy
javaslat: hadd kérjem a leendõ résztvevõket, hogy olyan öl-
tözetben jöjjenek el, ami bár mai, de akár a 40-es évekbeli
megjelenésnek is megfelelne! A korhangulatot szeretnénk
minél jobban megidézni!

Gál Péter (köz.ház)

Zamárdi Hírmondó 14.oldal 2015. június

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

június

alkalmi programok, események:

1-e, 10:00-: NABE-rendezvény: Telegdy Ágnes költõ 
elõadása

2-a, 9:00: vásár
3-a, 9:00: Szilvi-használtruha vásár
4-e, 18:00: Nemzeti összetartozás napi megemléke-

zés a Magyar fájdalom-szobornál
13-a, 19:00: Térzenés zászlófelvonás a Balaton parti 

repülõs hõsi emlékmûnél. Közremûködik
a Tabi Fúvószenekar. (Esõs idõben elma-
rad.)

Június 13-30. Az év természetfotósa kiállítás a Közös-
ségi Házban

Június 21-28. V. Zamárdi Nemzetközi Mûvésztelep
15-e, 10:00: vásár
21-e, 19:00: Térzene a Balaton Szíve téren a zene vi-

lágnapja alkalmából. Közremûködik a 

Tabi Fúvószenekar. (Esõs idõben elmarad.)
22-e, 9:00: vásár
24-e, 20:00: Szent Iván-éjszakai idõutazás. Indulás a 

templomtérrõl. Benne 22:00-tól a Szamár-
kõnél Szent Iván éji álom (komédia). Elõ-
adja a Ságváriak Színjátszó Köre. (Esõs 
idõben a rendezvény a Közösségi Házban
lesz.)

26-a, 9:00: vásár
26-a, 19:00: Térzene a magyar szabadság napja alkal-

mából a Szabadság téren. Közremûködik 
a Tabi Fúvószenekar.
(Esõs idõben elmarad.)

28-a, 20:00: Elszakadt álomvilág.
Emlékezés a 30-as, 40-es évek filmcsilla-
gaira. Idõszaki kiállítás megnyitója a táj-
házban.

július 1-e, 9:00: vásár



2015. június 15.oldal Zamárdi Hírmondó

Köszönet az adakozóknak!

A Zamárdiból húsvétkor indult Feltámadási menet pünkösdkor Csíksomlyón véget ért. Dunántúl , Felvidék, Palócföld, új-
ra Felvidék, Zemplén, Bodrogköz, Rétköz résztvevõ közösségei után Kárpátalján gyûjtötte össze a feltámadási jelvény
szalagjai által az ott élõk imáit, fohászait, a Csíksomlyói Szûzanyához forduló kéréseit. A �szárnyas keresztet� kis kárpát-
aljai zarándokcsoport vitte el Csíksomlyóra. A mai ukrajnai helyzetben nagyon nagy anyagi terhet jelentõ utazásuk támo-
gatásához, valamint Böjte Csaba atya Borszéken nyíló újabb gyermekházának lakói számára, hozzájuk véve a református
Tulipán Árvaház holtmarosi gyermekeit is, rögtönzött gyûjtést szerveztünk. Összegyûlt 88 ezer Ft (21-én 20:00-ig). Isten
áldja meg a jószívû adakozókat! Õk név szerint:

dr. Bartha Sámuelék, Bem Istvánék, Csehi Gáborék, Dávid Pálék, dr. Dudás Anita, Dula Pálék, Eifert Józsefék, Elter Imréék,
Fontányi Zsolték, Friesz Enikõ, Friesz Ferencné, Gálné Anikó, Halmos Gáborék, Hirschmann Attiláék, Horváthné P. Irén,
Jancsó Béláék, Jancsó Márta, Ft. Kocsi György, Kelemen Pongrác, Könczöl Józsefék, Makláry � Góber Andreáék, Nagyné Mag-
di, Nagy Jánosék, Nemestóthyné Varga Eszterék, Novák Csabáék, Pálfi Istvánék, Petracsek Béla, Sternóczkyné Erzsébet, Sza-
káli Annáék, Tóth Józsefék, T. Nagy Ferencék, Vass Lajosék. (Gál P kv.)

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Rendezvények júniusban: 

Június 4. A nemzeti összetartozás napja � Megemlékezés
a Magyar fájdalom szobornál
Június 13, 20, 27.Térzene a Szabadság téren
Június 13-30. Az év természetfotósa kiállítás a Közösségi
Házban
Június 21-28. V. Zamárdi Nemzetközi Mûvésztelep 
Június 21. 17:00 óra Lurkók vitorlára!- ingyenes gyer-
mekvitorláztatás � Bácskai u., kikötõ
Június 24. Szent Iván-éji idõutazás
Június 26-28. Zamárdi V8- Nemzetközi Amerikai Autós
és Tuning Találkozó � Autós kemping
Június 27. 20:00 óra Szombat esti orgona koncert (plébá-
niatemplom, Fõ u.)  
Július 4. Németh Imre zamárdi grafikusmûvész emlékkiál-
lításának megnyitója
Július 5. 17:00 óra Lurkók vitorlára!- ingyenes gyermekvi-
torláztatás � Bácskai u., kikötõ

Fõzõverseny és szezonnyitó (május 16.)
Bár az idõjárás eléggé kiszámíthatatlan volt a rendezvény
hetében, szerencsénkre szombaton a reggeli borongós idõt
felváltotta a ragyogó napsütés, így a 13 csapat szép idõben
tudott a fõzéshez kezdeni. Idén a szakmai zsûri - Schvets
Zsolt, a Hethland Kft. gasztronómiai vezetõje � többször is
végigjárta a csapatokat, tanácsokkal látta el õket, és az elõ-

készületeket is figyelemmel kísérte. Kóstolhattunk babgu-
lyást, nyúl-, dámszarvas, kakas-pörköltet. 
További zsûritagok: Bereki Anikó, Benkõ László, dr. Ma-
gyar György, Takáts Gyula, Iberpaker Gábor, Csákovics
Gyula.

Helyezettek:
I. Alföldi Balaton-imádók: marhalábszár pörkölt malackö-
römmel
II. Hethland Kft (VSZ Üdülõ): Brünhilda kedvence-kap-
ros csülkös nyári káposzta
III. Novák László - Vajdaság: borjúhús agyagedényben
Különdíj: Polgármesteri Hivatal: csülökpörkölt
A többi csapat teljesítményét is értékelte a zsûri, így senki
sem távozott üres kézzel. 
Köszönjük szépen a vállalkozók nyeremény-felajánlásait;
valamint a zsûrinek, hogy vállalták a �bíráskodást�! 

Nyeremény felajánlók:
- Zamárdi kalandpark
- Forgó Ring-Gokart
- Hotel Wellamarin-wellness belépõ
- Hethland Kft., VSZ Üdülõ
- Zamárdi Paintball
- Balatoni Hajózási Zrt. 
- Szent Kristóf pincészet
- Zimek Pálinka manufaktúra

Kedves Zamárdiak!

Csodálatos kincsekkel rendelkezünk! Épp a napokban vi-
rágzik három vadon élõ orchideafaj, a fehér madársisak, a
bíboros kosbor és a telepi részen egy helyütt a vitéz kosbor.
Hogy utóbbi hogyan választott magának ilyen �nyilvános�
helyet, rejtély, de úgy tûnik, ott jól érzi magát. Az egyes vi-
rágtövek eszmei értéke mekkora, nem írom meg, de higy-
gyék el, gazdagok vagyunk! Kissé tán talányos ez a tudósí-
tás, ám nem bánom. Legyen a kirándulók, természetjárók
nagy örömöt szerzõ felfedezése, ha útjuk során megpillan-
tanak ilyen csodákat!

Gál Péter képviselõ



Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2015. június

Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette irodánk
a szolgáltatásait.
Az alábbi jegytípusok vásárolhatók: 
Gyerek partközeli éves: 1.500,-
Ifjúsági partközeli 24 órás: 1.000,-
Ifjúsági partközeli 72 órás: 2.000,-
Felnõtt partközeli 24 órás: 2.500,-
Felnõtt partközeli 72 órás: 4.500,-
Ifjúsági, partközeli 10 napos: 3.000,-
Felnõtt partközeli 10 napos: 7.000,-
65. életév feletti partközeli 24 órás: 2.000,-
65. év feletti partközeli 72 órás: 3.500,-
65. életév feletti partközeli 10 napos: 5.500,-
Felnõtt általános 10 napos: 18.000,-
Felnõtt általános 72 órás: 7.500,-
Felnõtt általános 24 órás: 4.000,-
A vásárláshoz szükséges az állami horgászjegy!! 

Hûséges vendég
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.

A 2015.évi rendezvénynaptár elérhetõ az irodában, vala-
mint a www.zamardi.hu oldalon letölthetõ formában egy-
aránt.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Új pólók, baseball sapkák, strandtáskák érkeztek!
- galléros póló, színes logóval, T - pólók és ujjatlan

pólók zamárdis logóval több színben és méretben, kulcs-
tartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka, strandtás-
ka, bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.
Fénymásolás: 25 Ft/oldal
Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my. Lake fesztivál
jegyárusítás:
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni.  Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP
kártyával, utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Június 14-ig hétfõtõl péntekig: 8-16 óráig (szombat, vasár-
nap zárva) 
Június 15-28-ig. hétfõtõl péntekig: 9-17 óráig, szombat, va-
sárnap 9-13 óráig
Június 29-tõl: hétfõtõl szombatig: 9-18 óráig, vasárnap: 9-17
óráig állunk kedves ügyfeleink részére.

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

BARÁTI KÖR HÍREI

Új tag a Baráti Körben, új szolgáltatások Zamárdiban

Új taggal, a HethLand Kft.-vel bõvült civil szervezetünk,
amely már belépését megelõzõen támogatást biztosított két ci-
vil szervezeti rendezvénynek, a Parti Kupának és a zamárdi
gyermeknapi programoknak. 
A HethLand Kft. Zamárdin, a MÁV üdülõben biztosít teljes
körû szállodai szolgáltatásokat, melyben a gasztronómia mel-
lett szabadidõs programok, kirándulások és konferenciák szer-
vezése is szerepel.
A vendéglátás során külön figyelmet érdemel, hogy a zamárdi
lakosok részére rendkívül kedvezményes étkeztetési árakat
alakított ki, ezzel is támogatva a �törzsközönség� mielõbbi ki-
alakulását.
Az alábbiakban a helyi lakosok részére szeretnénk pontos és
részletes tájékoztatást adni a részükre biztosított kedvezmé-
nyekrõl, hogy használják ki a lehetõségeket, különösen a �tor-

kos hétfõket� és az idegen országok �ínyenc napjait� családi
közös ebédek és vacsorák során.

Gasztro-õrület Zamárdiban a HETHLAND VSZ Üdülõben

Mi a Hethland csapatánál nagyon
fontosnak tartjuk az egészséges,
�magyar halas� ételek népsze-
rûsítését. Zamárdiban tavaly elsõ
alkalommal szerveztük meg a hal-
gasztronómiai napot, amelyen érde-
kes programokkal és ételkülönle-

gességekkel ismerkedhettek meg az odalátogatók. Idén is fõ
feladatunknak tartjuk, hogy kényeztessük a hozzánk ellátoga-
tók ízlelõbimbóit. Külön figyelmet szentelünk a zamárdi lako-
soknak is, hisz nálunk kedvezményesen étkezhetnek, és elég
csak lakcímkártyájukat felmutatni, vagy a tavalyi évhez hason-



2105. június 17.oldal Zamárdi Hírmondó

IV. Zamárdi Parti Kupa

Május 16-án 10:00 órakor startolt az elsõ csapat a IV.
zamárdi Parti Kupán. Térkép alapján kellett megkeresni
a megadott állomásokat és teljesíteni az ügyességi fel-
adatokat.
Akik nélkül ezt a verseny nem tudtuk volna megvalósíta-
ni: A BAHART mint fõ szponzor, hajójegyeken és sok
más ajándékon kívül két állomáson is közremûködött.  
A rajt- és célállomás a Parti Büfénél volt, akik a nevezõk-
nek egy-egy palacsintát és üdítõt adtak erõsítésnek.
Az egyik állomáson a Zamárdi Íjászpálya dolgoztatta
meg a résztvevõket.
A zamárdi kalandpark a Forgó Ring (gokardpálya), a
Kertmozi belépõkkel, a Hotel Família uszodabérlettel, a
Váci Autó SE. vitorláztatással, a CBA a Spórolós ásvány-
vízzel és csokival, a HethLand Kft. szendvicsekkel, a
Zamárdi Tourinform Iroda, a Petró kerékpárszerviz, a
DRV ajándékokkal, a Pizza Pazza, az Imre Büfé, a Lesz
Vigasz étel- és italkuponokkal, a Hausmann étterem
gyümölcslevessel járult hozzá, hogy az elsõ három he-
lyezett díjain kívül minden résztvevõ kapjon ajándékot.
A díjkiosztásig Balu kapitány mûsorán szórakozhattak
gyerekek és szülõk.
A nyerteseknek a díjakat dr. Halmos Gábor, a BAHART
vezérigazgatója adta át.

I. helyezett a barack csapat 
Arnold Máté vezetésével

II. helyezett a lila csapat 
Diószegi Zoltán vezetésével

III. helyezett a rózsaszín csapat 
Hajdú Bence vezetésével

Köszönjük szponzorainknak és önkéntes segítõinknek
az aktív közremûködést. 

Veit Judit és a Váci Autó SE.

lóan idén is rendkívül kedvezõ áron vihetik haza ebédjüket és
vacsorájukat is.
Egyedülálló módon a helyi lakosok 30% kedvezményt kapnak
a�la carte kínálatunkból! Ha Ön Zamárdiba szóló lakcímkár-
tyával rendelkezik, és felmutatja azt éttermünkben, máris 30%
kedvezményt kap az étlapunkon kínált ételek árából, amelyet
kellemes környezetben tud elfogyasztani újonnan épült tera-
szunkon! 
Ha inkább otthonában fogyasztaná el ebédjét vagy vacsoráját,
akkor akár weboldalunkon is megrendelheti menüjét elvitelre
mindössze 790 Ft ért!
Mindig frissülõ menüválasztékunkat, étlapunkat megtalálja
honlapunkon!
De ezzel nem ér véget a kedvezmények sora! A Torkos Csütör-
tök szellemében, mi egész évben minden hétfõn 50% kedvez-
ménnyel kínáljuk a�la carte ételeinket! Ekkor mindenki
féláron próbálhatja ki a magyar vagy akár a nemzetközi gaszt-
ronómia remekeit. Minden hét eleje kiváló alkalom lesz arra,
hogy a lehetõ legkedvezményesebb áron kóstolhassák meg
konyhánk specialitásait. Térjen be hozzánk hétfõn, és legyen
Ön is részese gasztronómiai csodáinknak!
Ebben az évben a kültéri sütögetõnket és kemencénket is bõ-
vítjük. Tervezzük egy malac- és ökörsütõ kiépítését. Igény sze-
rint csoportoknak egyben sütünk malacot jó sörrel meglocsol-

va. Tematikus vacsoraestek keretében csütörtökönként egy-e-
gy távoli vidék konyháját hozzuk el a látogatókhoz. Megismer-
kedhetnek vendégeink többek között a brazil, thai, görög, bé-
csi, erdélyi konyhák különlegességeivel. Készülünk továbbá
halas vacsoraesttel, és pacal vacsoraestet is rendezünk, ahol 12
féle pacalt kóstolhatnak meg vendégeink. 
Természetesen tematikus vacsoraestjeink nem csak az ételek-
rõl szólnak. Folyamatosan szervezünk kísérõ programokat az
estek köré. Új teraszunk így lesz Zamárdi egyik üde esti szín-
foltja.
Természetesen idén is kivesszük részünket a Zamárdiba terve-
zett programokból. Az elsõ ilyen típusú esemény a Parti Kupa,
ahol a rendezõ civil szervezetet reggelicsomagokkal és ajándé-
kokkal támogatjuk. 
A 2015. május 31-i gyermeknapi rendezvényt a zamárdi város
önkormányzatával és civil szervezetekkel közösen rendezzük.
Érdemes akár a hétvégére is ellátogatni a gyerekekkel. A prog-
ramok között óriás akváriumokban balatoni halakat láthatnak,
eljön ismét �Matula bácsi�, a gyerekek kipróbálhatják profik
segítségével a horgászatot, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
tart elõadást, és megvendégeljük a kicsiket egy jó halburgerre.
Minden információ megtalálható honlapunkon: www.zamar-
di.hethland.hu
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Helytörténet - Zamárdi keresztnevei (I. rész)

I. idõszak (1785-1809)
Zamárdiban egyházi anyakönyvezés 1785-tõl van. A névadási
szokásokat és a névdivatot 165 év keresztnév anyagában követ-
tem nyomon (1785-1950). A 165 év alatt Zamárdiban 72 féle
férfinév és 71 féle nõi név fordult elõ.
Az egyes idõszakokban a nevek száma nagy változást mutat.
Az idõ elõrehaladtával több, változatosabb nevet használtak,
de ez nem csökkentette az egyes nevek nagyobb megterhelé-
sét. Ez azt jelenti, hogy az I. idõszakban Zamárdiban a 308 fiú
közül az elsõ 4 nevet � József, István, János, Mihály � 180 fiú
viseli. A 288 leány közül pedig az elsõ 4 nevet � Katalin, Erzsé-
bet, Anna, Julianna � 187 leány kapta.
Az I. idõszakban (1785-1809) Zamárdiban 596 gyermek szüle-
tett, 308 fiú és 288 leány.
A 308 fiú a 7 név közt, a 208 leány 18 név közt oszlik meg. A
legnépszerûbb nevek: József, melyet 65 fiú kapott és Katalin,
melyre 52 leányt kereszteltek.

II. idõszak (1810-1834)
A második idõszakban (1810-1834) Zamárdiban 736-an szület-
tek, 397 fiú és 339 leány. 29 féle férfi-név, és 14 féle nõi név
szerepel. Az elsõ a József, melyet 83 gyermek kapott, és az Er-
zsébet, melyet 76 leány. A második és a harmadik János, Fe-
renc, Anna és Julianna. Az elsõ idõszakhoz képest a József
megtartotta vezetõ szerepét, a név megterhelése nõtt. A János
már egy hellyel elõrébb lépett, az István egy hellyel vissza, mi-
vel itt csak negyedik, s a Ferenc az ötödik helyrõl a harmadik
helyre került. Ötvenen kapták a nevet. A nõi neveknél a Kata-
lin az ötödik helyre esett vissza, míg az Erzsébet az elsõ helyre
lépett.

III. idõszak (1835-1859)
Ebben az idõben Zamárdiban 416 fiúgyermek született, és 335
leány. A szülõk 27 férfi-, illetve 21 nõi név közül választottak.
Sok új név jelent meg, pl: Rudolf, Géza, Sándor, Kristóf,
Egyed, Mária, Rózsa, Skolasztika, Klára, Angelika, Apollónia,
Cecília, Márta, Viktória és Gizella.
A József megtartotta az elsõ helyet, és megterhelése nõtt, 99-
en kapták a nevet. Zamárdiban csak a harmadik idõszakban
lett népszerû a Terézia, 64 gyermeket kereszteltek erre a név-
re. A második, harmadik helyen a már ismert nevek szerepel-
nek, az István, Ferenc, Erzsébet és Julianna.

IV. idõszak (1860-1884)
Zamárdiban 394 fiú és 372 leány született. 28, illetve 21 féle
név fordul elõ. Az elsõ idõszakhoz képest csak egy férfinévvel
szerepel több, de itt sok olyan név szerepel, amely a harmadik
idõszakban nem található, illetve fordítva.
A József tartja a vezetõ szerepét, de megterhelése valamelyest
csökkent, csak 89, tehát 10-zel kevesebben kapták ezt a nevet
ebben az idõszakban.
A második, harmadik helyet a János és Ferenc foglalja el. A
sorrend itt egyezik a II. idõszak sorrendjével.
A leányneveknél a Mária lépett az elsõ helyre. 70 leány oszto-
zott e néven. Az elsõ és második idõszakban nem fordult elõ,
a harmadik idõszakban 24-en kapták, s ezzel a hatodik helyen
állt. A Terézia és az Erzsébet 1-1 hellyel lecsúszott.
Új a Gusztáv, Zsigmond, Karolina, Szidónia, Emerencia, Pau-
lina és Veronika.
Adatszolgáltató: Tar Csilla
Kiadta: Az Elte Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkuta-
tó Munkaközössége
(Folytatjuk)                                                       Friesz Kázmér

A zamárdi lakásotthonban hosszú évek óta dolgozó asz-
szony nyílt levelét közöljük:

Tisztelt Polgártársak!
A nepáli földrengésnek balatonföldvári származású káro-
sultja is van. Unokánk, Matyi fiunk másfél éves kislánya,
Karki-Sárosdi Katalin a nepáli nagyszülõknél Kathman-
duban tartózkodott a földrengés ideje alatt. Õk megmene-
kültek, de a házuk, ingóságaik odavesztek.
A következõ idõszakban mi szeretnénk itt Balatonföld-
váron gondoskodni róluk.
Hazautazásukhoz és az életük újrakezdéséhez kérjük a se-

gítségüket!
Adományaikat a Szigetvári Taka-
rékszövetkezet Balatonföldvári Ki-
rendeltségénél, Sárosdi Zoltán ne-
vén nyitott 50800300-15451110
számú számlájára kérjük!

A megjegyzés rovatba: Karki-Sárosdi Katalin és nagyszü-
lei megsegítésére szöveget írják.
Hálás köszönettel:Sárosdi Zoltán és Szilvia, nagyszü-
lõk.Balatonföldvár, Kõröshegyi út 19.

Egyházi hír

A Zamárdi Kisboldogasszony Plébánia ezúton értesíti
Önöket az önkéntes egyház fenntartási hozzájárulás-
sal kapcsolatban:
A Püspöki Konferencia a nettó jövedelem 1%-ban ál-
lapította meg az egyházi hozzájárulás összegét.
Akinek anyagi lehetõségei nem teszik lehetõvé, hogy
az egyház fenntartásához hozzájáruljon, õt sem éri
semmilyen hátrányos megkülönböztetés, ha egyházi
szolgáltatást vesz igénybe . Bármilyen összeget és
adományt hálásan köszönünk.
Az egyházközségi képviselõ-testület irányadónak a
következõ összegeket állapította meg:
Aktív dolgozóknak: 4.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: 2.000,-Ft
Fizethetõ: 

� Átutalással: OTP 11743040-20041449-00000000
� Csekken (kapható: Polgármesteri hivatal porta 

vagy plébánia hivatal)
� Személyesen a plébánia hivatalban a következõ

idõpontokban: H-P: 08:00-12:00 
Kocsi György

plébános
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Június hónapban
Zamárdi

csütörtök 19 óra
szombat  19 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 19 óra
vasárnap 10 óra

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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

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: 2015. 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

E-mail: nyomda@supraktv.hu
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Az új játszótér a jövõ nemzedékének

Ballagás 2015

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.

Az éjtõl reggel, a nappaltól este,

A színektõl, ha szürke por belepte,

A csöndtõl, mikor hang zavarta fel,

A hangtól, mikor csendbe halkul el,

Minden szótól, amit kimond a szánk,

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,

Minden sebtõl, mely fájt és égetett,

Minden képtõl, mely belénk mélyedett,

Az álmainktól, mik nem teljesültek,

A lángjainktól, mik lassan kihûltek,

A tûnõ tájtól, mit vonatról láttunk,

A kemény rögtõl, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettõ, ugyanaz,

Mert minden csönd más,

minden könny, - vigasz,

Elfut a perc, az örök Idõ várja,

Lelkünk, mint fehér kendõ, leng utána,

Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.

Hidegen hagy az elhagyott táj, -

Hogy eltemettük: róla nem tudunk.

És mégis mondom néktek:

Valamitõl mi mindig búcsúzunk.

Reményik Sándor:

Mi mindig búcsúzunk 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztatás a Balaton Sound rendezvénnyel
kapcsolatban

2015.évben a rendezvény július 8-tól július 12-ig tart. 

2015. június 28-tól az építkezés elindul, 2015. június 29-tõl a
csatolt térkép szerinti Zamárdi, Zöldfa utca és Harcsa ut-
ca esetén lép életbe - az építkezés alatt- az egyirányúsítás. 

Felhívjuk a t. Lakosság figyelmét, hogy az építkezés kezdetétõl
Zamárdi, Hársfa utcán keresztül is történik a kamionok közle-
kedése.
A fesztiválhoz kapcsolódó egyéb területeken 2015. július 6-
tól július 14-ig a mellékelt térkép szerinti lezárások lesznek
érvényben, valamint a Zamárdi, Szt. István úton az Eötvös
utca és Szántód településhatár között megállni tilos táblák
kerülnek kihelyezésre. 
A behajtási engedélyek kapcsán 2015. június 29-én érkezik a
városháza hátsó bejáratához a konténer, melynek nyitva
tartásáról még egyeztetések folynak. A �lezárt� területeken
minden ingatlantulajdonos  a címe, neve, forgalmi rendszá-
ma leadása mellett max. 4 db behajtási engedélyre jogosult.

Hívható telefonszámok: 
Info vonal: 06 1 9200666
Zaj vonal: 06 1 9200676
Egyéb esetben: 107, 105, 104. 

A fesztivál ideje alatt 10.00- 22.00 óra között
06 30 858 1498-as telefonszám.

A riksák és taxik a térképen körülhatárolt, lezárt területre
csak érvényes matricák és az önkormányzattal kötött meg-
állapodás alapján hajthatnak be.
**************************************************
A fesztivál szervezõi a fesztivál által érintett területen re-

kultivációt végeztek és folyamatosan végeznek br.
65.000.000,- Ft összegben. 
A Balaton Sound Fesztivál várható idõpontjai a következõ
években: 

2016. évben július 7-10.
2017. évben június 28-július 2.
2018. évben július 5-8.
2019. évben július 4-7.
2020. évben július 2-5.

A Balaton Sound rendezvény kapcsán a területbérleti díj :
30.000.000,- Ft/ év, az utolsó évben 35.000.000,- Ft/ év.  A
Strand Fesztivál kapcsán is hasonló tájékoztatást fogunk
adni Önöknek. 
Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

Zamárdi, 2015. június 22.

dr. Dudás Anita sk. jegyzõ
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Tájékoztatás Zamárdi Város Önkormányzatának 2015. évi beruházásairól /I. félév/

Tájékoztatás  szemét- és zöldszállítással
kapcsolatban! 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folyó
év július 1-tõl augusztus 31-ig hetente két alkalom-
mal történik a szilárd hulladékok elszállítása: 

Vasúttól Északra (telepi rész) vasárnap és csütörtök ,

Vasúttól D-re (falusi rész)  hétfõ és csütörtök. 

Zöldszállítás: csak szerdánként (április 1-tõl novem-
ber 25-ig)  zsákban: fû, zöld nyesedék,  kötegelve: ki-
sebb ágak, zöld lomb kerül elszállításra. 

Telefonszámok:

Zamárdi, Bácskai utcai végi parti orvosok telefonszá-
ma: 06 30 314 33 01.

Kikötõmester telefonszáma: 30/609 02 91.

Közterület-felügyelet központi telefonszáma:

06 30 858 14 98. (hívható munkaidõben) 

Egyéb esetekben telefonszámok:

rendõrség: 107,  tûzoltóság: 105, mentõk: 104.

Zamárdi Város Önkormányzatának 2015. évi elfogadott
költségvetésében hozzávetõlegesen 400.000.000,-Ft került
biztosításra a beruházási feladatok elvégzésére.
A költségvetési évet a nyári szezon mindig két részre oszt-
ja, melyben az I. félév a domináns, köszönhetõen annak,
hogy a szezonalitással összefüggõ beruházásokat, üzemel-
tetési/fenntartási feladatokat ebben az idõszakban kell el-
végezni.
Zamárdi város 2015. évi költségvetésében szereplõ beruhá-
zási tételek magas száma miatt a költségvetés végleges el-
fogadását követõen azonnal kivitelezési munkálatok kez-
dõdtek.

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek az I. félév során meg-
valósult jelentõsebb projektek:

�Útburkolat felújítások kivitelezési munkái� az alábbi helyeken:
Harcsa utcának a Panoráma utca � Szent István utca közötti sza-
kasza
Csokonai köznek a Szent István utca  � Panoráma utca közötti
szakasza
Damjanich J. utcának a Nagy Sándor utca � József Attila utca kö-
zötti szakasza
Vasvári Pál utcának a Dessewffy utca � Gáspár András utca kö-
zötti szakasza
Gáspár András utcának a Vasvári Pál utca - Táncsics Mihály utca
közötti szakasza
Jegenye utcának a Dessewffy utca - Balaton utca közötti szakasza
Munkácsy Mihály utcának a strand elõtti 45 fm hosszú szakasza
Gábor Áron utcának a Dessewffy utca és a part közötti szakasza
Kálmán Imre utcának a Fecske utca - Folyó utca közötti szakasza
Szigligeti utcának a Fecske utca - Folyó utca közötti szakasza

Fenti utcákban a meglévõ szilárd burkolatok kerültek fel-
újításra/cserére, a szükséges csatlakozó padkák rendezésé-
vel, közmûaknák szintre emelésével. A város ebben az év-
ben egyedülállóan magas összeget biztosított a rossz állagú
utak felújítására, melynek köszönhetõen 10 utca kapott
részben vagy egészben új burkolatot.
Bekerülési költség: bruttó 61.522.980,-Ft.

�Szabadság tér gépjármûparkoló és kapcsolódó gyalogos felü-
letek építési munkái�  
A városközpont megújítása a dél-balatoni vasútépítési pro-
jekthez kapcsolódóan a város legnagyobb 2015. évi beruhá-
zása. A vasútépítés idõbeni ütemezéséhez is részben alkal-
mazkodva, a komplett átépítés két ütemre lett bontva.
Az I. ütem a vasútállomás épületének északi oldalán talál-
ható parkoló és az ahhoz kapcsolódó térburkolatok kiépí-
tését tartalmazza, csapadékvízcsatorna-építéssel, szükséges

közmûkiváltások elvégzésével.
A Szabadság tér és a Sport tér teljes megújítását magába
foglaló II. ütem egyeztetései folyamatban vannak, azok
megvalósítására szintén sor kerül ebben az évben.
A gépjármûparkoló és kapcsolódó gyalogos felületek építé-
si költsége: bruttó 33.907.698,-Ft.

�Kiss Ernõ utcai többgenerációs játszótér kiépítési munkái�   
A Kiss Ernõ utcai �volt fizetõs strand� területén épül az
üdülõterület - legnagyobb komplex játszóeszközét is magá-
ba foglaló- új játszótere. 

A klasszikus gyerekjátszótér funkciókon felül (játszóvár,
hinták, homokozók, csúszdák stb.) a sportolni vágyók igé-



Zamárdi Hírmondó 4.oldal 2015. július

nyeit is kiszolgálja a park, többek között streetball pálya ki-
alakítására és kültéri erõsítõgépek telepítésére is sor került.
A pihenést elõnyben részesítõket a pergolával ellátott pihe-
nõsarok várja. A játszótérhez kapcsolódóan a kerékpárok
tárolása és gépkocsik parkolása egyaránt biztosított.
A többgenerációs játszótér ünnepélyes átadására 2015. jú-
nius 27.-én 10.00 órakor kerül sor.
Egyéb információk: http://zamardi.hu/2015-junius-27-1000-
platania-jatszopark-unnepelyes-atadasa/
A játszótér bekerülési költsége bruttó 30.715.903,-Ft.

�Harcsa utca, Panoráma utcától északra lévõ szakaszának út-
építése� 
Az érintett szakaszon komplett útépítési munka történt tel-
jes alépítményi rétegrend beépítésével, 1 db ivóvízbekötés
átépítésével. 
Bekerülési költség: bruttó 15.923.870,-Ft.
�Nyárfa utca Bácskai utca � Kecskeméti utca közötti szakaszá-
nak útépítése� 
Az érintett szakaszon komplett útépítési munka történt tel-
jes alépítményi rétegrend beépítésével, 10 db ivóvízbekötés
átépítésével, a Bácskai utca � Nyárfa utca csomópontjának
és vízelvezetési problémájának rendezésével.
Bekerülési költség bruttó 11.976.545,-Ft.

�4497 hrsz-ú út zúzalékos megerõsítése�
Szélescsapás utcához kapcsolódó 4497 hrsz-ú út zúzalékos
kiépítésére került sor.
Bekerülési költség bruttó 528.447,-Ft.

�Bácskai utcai kishajó kikötõben 3 db elektromos áramvétele-
zési hely kiépítése�
A kiépített móló területén 3 db áramvételezésre alkalmas
speciális elektromos szekrény került telepítésre, melyek
használatával teljes körûen biztosítható a hajótulajdonosok
részérõl felmerülõ elektromos energia igény. A szekrények
ellátását a Bácskai utcai színpadtól vezetett új elektromos
kábel biztosítja. 
Bekerülési költség bruttó 1.480.312,-Ft.

�Bácskai utcai kikötõben vendégmóló bõvítése�
A kikötõben kiépített móló mellett rendelkezésre áll egy
szakaszon ún. �vendégmóló�, mely a hajókba történõ be- és

kiszállást, valamint a kikötést segíti elõ.
A beruházás keretében a hiányzó szakasz vonatkozásában
is elkészült a vendégmóló, így jelenleg valamennyi bérelt
hely esetében rendelkezésre áll és használható. 
Bekerülési költség bruttó 1.851.660,-Ft.

�Bácskai utcai kishajó kikötõ hínárvágási munkáinak elvégzé-
se�
Bekerülési költség bruttó 469.900,-Ft.

�Fekete István Általános Iskola mûfüves pályájának felújítása�  
A meglévõ mûfüves pálya állagmegóvó felújítása, javítása
és gumigranulátum pótlási munkái elkészültek.
Bekerülési költség bruttó 438.023.-Ft

�Honvéd utcai buszváró létesítése�
A hivatal forgalomtechnikai változtatásaival egyidejûleg a
Gamesz jóvoltából új buszváró került kiépítésre a Honvéd
utcába, melyhez új esõbeálló is tartozik.

�Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése, akadálymente-
sítése� 
Az ÁNTSZ elõírásainak megfelelõen elkészült mindkét or-
vosi rendelõ vonatkozásában a helyiségek burkolása, festé-
se, az épületben lévõ közösségi helyek kerekesszékkel köz-
lekedõk általi megközelítésének biztosítása, mozgáskorlá-
tozott vizesblokk kialakítása bruttó 6.100.000.-Ft értékben.
Idõközben az önkormányzat megnyert egy �orvosi rendelõ
épületének átalakítására, korszerûsítésére, akadálymente-
sítésére� vonatkozó pályázatot, így a fentieken felül az épü-
let teljes körû felújítására is sor kerül 2015 októberéig be-
záródóan.

A fenti projektek a lapzártakor 90-100 %-os készültségi fo-
kon állnak, az esetlegesen még folyamatban lévõ munkála-
tok június 30-i határidõvel minden esetben lezárulnak. 

Zamárdi, 2015. június 19.

Tájékoztatást készítette:

Kétszeri Balázs
beruházási és városüzemeltetési  osztályvezetõ

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat,
hogy a múlt lapszámban tévesen jelent
meg az égetés kapcsán a rendelet szö-
vege, a helyes szövegezés az alábbi: 

�R. 12.§ 1.) Zamárdi belterületén - a
/8/ pontban foglaltak kivételével - az
avar- és kerti hulladék égetése az év
június 1. napjától szeptember 15-ig
tartó idõszakában tilos. /2/* A tilalmi
idõszakon kívül az ingatlan tulajdono-
sa, használója az ingatlanán belül a nap
9. 00 órától 20.00 óráig terjedõ idõsza-
kában az ingatlanán keletkezõ avart és
kerti hulladékot elégetheti. /3/ Avart és
kerti hulladékot csak jól kialakított
tûzrakó helyen szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és kör-

nyezetet ne károsítsa, és az égetés hõ-
sugárzása kárt ne okozzon. /4/ Az ége-
tendõ kerti hulladék nem tartalmazhat
más kommunális, illetve ipari eredetû
hulladékot. /5/ A szabadban tüzet
gyújtani, tüzelõ-berendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére
tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelent-
sen. /6/ A szabadban tüzet és az üze-
meltetett tüzelõ berendezést õrizetle-
nül hagyni nem szabad, s veszély ese-
tén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet
azonnal el kell oltani. /7/ A tüzelés, a
tüzelõ-berendezés használatának
helyszínén olyan eszközöket és felsze-
reléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyekkel a tûz terjedése megakadá-

lyozható, illetõleg a tûz eloltható. /8/
Zamárdi város közigazgatási terüle-
tén, egész évben tilos az önkormány-
zat tulajdonában lévõ parkolókban,
közterületen, parkokban, Balaton-
parton, Kilátó környékén tüzet gyújta-
ni (pl. bográcsozás, szalonnasütés,
grillezés, stb.). /9/* Zamárdi külterü-
letén az ingatlan tulajdonosa, haszná-
lója a tûzvédelmi hatóság engedélyé-
vel (illetékes Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség) legfeljebb tíz hektár egy-
befüggõ területen irányított égetést vé-
gezhet).�

Zamárdi, 2015. június 22. 

dr. Dudás Anita sk jegyzõ 

HELYREIGAZÍTÁS
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FELHÍVÁS!

Zamárdi Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy ZAMÁRDI VÁROS településrendezési
eszközeinek /Településszerkezeti Tervének és Helyi Építé-
si Szabályzatának/ több részterületre szóló módosítása
elindult.
A tervmódosítással kapcsolatosan írásos észrevételeiket,
2015. július 30-ig, a fõépítész nevére címezve tehetik meg:
Ripszám János fõépítész Zamárdi Város Polgármesteri
Hivatala, Fõépítészi Iroda 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

TERVEZÉSI TERÜLET

Forrás: Google Earth
/A módosítással érintett részterületek elhelyezkedését fe-

kete vonal jelöli./

A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § sza-
kasza szerinti, Zamárdi város önkormányzata település-
fejlesztéssel és településrendezéssel összefüggõ partner-
ségi egyeztetésének szabályairól szóló 177/2015, (VI. 15.)
KT számú határozata alapján jelenik meg.

Zamárdi, 2015 június hó

TÁJÉKOZTATÁS

A mai napon a Zamárdi Polgármesteri Hivatal az alábbi
tájékoztatást kapta a  DRV Zrt Önkormányzati

Divíziótól:

�Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Társaságunk felmérte az
alaptevékenységébõl eredõ, a lakossági és közületi fel-
használók által felhalmozott kintlévõségek összegét, me-
lyek csökkentése, illetve a fizetési hajlandóság elõmozdí-
tása érdekében munkatársaink 2015. június 29-tõl a Tár-
saság logójával ellátott munkaruhában, személyazonosí-
tásra alkalmas igazolvánnyal és megbízó levéllel szemé-
lyesen keresik fel a 30 napnál régebbi tartozással rendel-
kezõ Felhasználókat. A megkeresés során kollegáink tá-
jékoztatást nyújtanak a felhalmozott tartozás összegérõl
(a náluk lévõ nyitott, ki nem egyenlített folyószámla téte-
leket tartalmazó kivonat alapján), melynek megfizetésé-
hez � igény esetén - csekket is biztosítanak. 
Jelezni kívánjuk, hogy Munkatársaink a tájékoztatás so-
rán készpénz átvételére nem jogosultak, ezért azt nem is
kezdeményezik! 
A DRV Zrt a honlapján, valamint ügyfélszolgálati telefon-
számán is tájékoztatást ad a fenti tevékenység megkezdé-
sérõl. 
Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a Felhasználók
ilyen irányú megkeresése esetén a fenti információkat
megadni szíveskedjenek! 
Felmerülõ kérdés esetén önkormányzati referens munka-
társaink állnak szíves rendelkezésükre!�

Zamárdi PMH

Tájékoztatás
az orvosi rendelõk átépítése és költözése kapcsán

Tisztelt Érintettek! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Zamárdi Város Ön-
kormányzata 60. 000.000,- Ft vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert a háziorvosi rendelõk felújítására. 

A közbeszerzési eljárás folyamatban van, záros határidõn
belül a kivitelezõ is kiválasztásra kerül. 

Ahhoz, hogy az év utolsó hónapjaiban igényes, komfortos
környezetben vehessék igénybe a háziorvosi szolgáltatá-
sokat, szükséges az orvosok ideiglenes kiköltöztetése az
ingatlanból, mely némi kellemetlenséget fog okozni. 

A tervezett- ideiglenes- háziorvosi rendelési helyszín: 

Zamárdi, Fõ utca 106. szám ( a Honvéd utca � Fõ utca
sarkán lévõ) volt Gamesz épület, jelenleg � Civilek háza�.

A háziorvosainkkal az egyeztetések folyamatban vannak,
az átköltözés pontos idejérõl a háziorvosi rendelõk közös
bejárati ajtaján, a honlapunkon, a Közösségi Ház hirdetõ-
jén, valamint a Zamárdi TV-ben tájékozódhatnak majd. 

A munka befejezési határideje: 2015. október 30. 

Az átépítés kapcsán keletkezõ kellemetlenségeikért szíves
megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük! 

Zamárdi, 2015. június 22. 

dr. Dudás Anita sk. jegyzõ 

Forrás: Hatályos Településszerkezeti Terv
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Dal a Balaton szívébõl

10 éves a Zamárdi Nõi Kar, vendég kórus érkezett Ada vá-
rosából

�Lelkünk apró résein átsuhan egy hang, egy dallam,
és feltárul egy másik világ e gyönyörû dalban,
s mi egyre csak dúdoljuk, szárnyalva
boldog öntudatban.�

(Szakáli Anna)

A 2005-ben alakult Zamárdi Nõi Kar ebben az évben ün-
nepli fennállásának és mûködésének 10 éves évfordulóját.
Az énekkar 2005-ben alakult 21 fõvel, Fábián Sándor kán-
tor úr vezetésével, aki 7 éven keresztül volt kórusvezetõ.
2012-tõl Cziberéné Ráduly Irén, a Balatonföldvári Ránki
György Zeneiskola szolfézstanára vette át a kórus vezeté-
sét. 

A kórus 10 év alatt összesen 102 alkalommal állt közönség
elé. A kezdeti 21 fõs létszám hamarosan 28 fõre bõvült, az
utóbbi években tartósan 30 fölötti létszámmal mûködött,
jelenleg 34 fõs a tagsága. Az elõadott és megtanult kórus-
mûvek száma meghaladja a százat. Válogatásaink klasszi-
kusokból, népdalfeldolgozásokból, más népek dalaiból és
egyéb, mai feldolgozásokból, például spirituálékból is áll-
nak.

Többször jártunk és énekeltünk németországi testvértele-
pülésünkön, Malsch-ban, a felvidéki Borsiban, a szerbiai
Ada városában, erdélyi testvértelepülésünkön, Székely-
véckén. Zamárdiban harmadik alkalommal fogadtuk a ka-
liforniai Redwood együttest. A szomszédos települések kö-
zül felléptünk már Szárszó, Kõröshegy, Balatonszemes,
Balatonendréd, Siófok színpadán. Énekeltünk a balatonfü-
redi Anna-bál termében, Karádon a Kodály Zoltán Kórus
Fesztiválon is. Karácsonyi koncertünk hagyományt terem-
tett városunkban, ahol a zamárdi zeneiskolás diákok is fel-
lépnek, örömet szerezve ezzel szüleiknek, hozzátartozóik-
nak, a zenét szeretõ embereknek. Korábban készült kará-
csonyi CD-nk sikeres kiadványnak bizonyult, így tervezzük
újabb CD-felvétel készítését is.

A 10 éves évforduló megünneplésének lehetõségét a
zamárdi önkormányzat biztosította, melyet ez úton is meg-
köszönünk. Városunk vezetése részérõl a kulturális életet
támogató hozzáállásnak köszönhetõ, hogy viszonozhattuk a
bánsági Ada város Musica Humana Kamarakórusának
2014-es meghívását. A Musica Humana Kamarakórus kar-
nagya Birkás János.  Nagy szeretettel készültünk az adai
kórus fogadására, nem felejtve ott-tartózkodásunk alatti
kedvességüket. Kiváló énektudásuk és a hozott dalok elbû-
völték a hallgatóságot. Reményeink szerint még lesz alkal-
munk találkozni velük.

Az évforduló alkalmából emléklapok és ajándékok átadá-
sára került sor. Csákovics Gyula polgármester méltatta Fá-
bián Sándor és Cziberéné Ráduly Irén karvezetõk eddigi
munkásságát. A mûsort Csákovics Lajos vezette, aki humo-
rával élénkké és vidámmá tette a dalok közötti szüneteket.

A kórus tagjai igencsak kitettek magukért a szervezésben és
a templomdíszítésben. A zamárdi plébániatemplom törzs-
helynek számít koncertjeink megtartásában, más lehetõség
nem lévén a koncertek megtartására. Köszönjük Kocsi
György plébános úrnak, hogy erre lehetõséget teremt a kó-
rusnak. 

A Musica Humana kórust ünnepi vacsorára a Hotel Famí-
lia konferencia-helyiségében látta vendégül a város. A fel-
szolgált ételek kiválóak, bõségesek, ízletesek voltak, vendé-
geink elégedettségére. 

Az ilyen ünnepi alkalmakkor a közös nótázás elmaradha-
tatlan a barátságok megerõsítésében, és mi ennek a meg-
erõsítésnek teljes mértékben eleget tettünk. Vasárnap dél-
ben Csonka András pincéjénél vettünk búcsút vendégeink-
tõl, de mielõtt elindultak volna a hazafelé vezetõ hosszú
úton, még egy kávéra és fagylaltra meghívást kaptak. 

A Zamárdi Nõi Kar megköszöni mindazon személyeknek a
támogatását, akik az elmúlt 10 évben bármely formában se-
gítették a kórus mûködését.

2015. június 20.

Szakáli Anna

10 ÉVES A NÕI KAR
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Május 19-én azok az óvodás gyermekek, akik szep-
tembertõl az iskola padjait koptatják majd, az óvó
nénikkel együtt fellátogattak az általános iskolába. A
gyerekek izgatottan szorongatták kezükben az álta-
luk készített könyvjelzõket, amiket tavaly elballagott
társaiknak készítettek. Az iskolások büszkén mutatták
meg, hogyan tudnak már írni, olvasni, számolni. Az
ovisok pedig ismerkedtek leendõ tanító nénijükkel,
bátran beültek a padba, lapozgatták a tankönyve-
ket. Többségük már nagyon várja az iskolakezdést. 
Következõ nap a Maurohoz mentünk fagyizni, amit az
alapítványi pénzbõl fedeztünk.
27-én volt óvodánkban a Kihívás Napja, melynek cél-
ja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészsé-
ges életmódhoz. A nap Kriszti néni zenés tornájával

kezdõdött az óvoda udvarán, ahol a gyermekek és
szüleik együtt mozoghattak. Miután elropogtatták a
répát, karalábét, a gyerekek elbúcsúztak szüleiktõl,
hiszen nekik még számos mozgásos játékkal készültek
az óvó nénik. A tornateremben felszabadultan ugró-
köteleztek, zsákban szökdécseltek, kosárra dobtak,
gumilabdával ugráltak, karikát pörgettek a dereku-
kon. 
A csoportok évzáró és ballagási ünnepségét június
elsõ hetében rendeztük meg. Hétfõn a manó csoport
gyermekei mutatták meg szüleiknek, hogy milyen
ügyesen tudnak verselni, énekelni. Kedden a tulipá-
nos, szerdán az almás, csütörtökön a nyulas csoport
gyermekeinek szüleivel, családtagjaival telt meg a
virágokkal feldíszített tornaterem. 18 gyermektõl bú-
csúztunk el, õk szeptembertõl iskolába mennek. A hét
utolsó napján egymás vállát fogva, búcsúzó dalokat
énekelve vonultak végig az óvodán. Elköszöntek tár-
saiktól, a felnõttektõl, a játékoktól, majd a teraszon
közösen ettünk egy hatalmas nagy tortát. Jólesõ szív-
vel mondhatjuk, hogy aznap délután az óvoda dol-
gozóinak is nagy meglepetésben volt részük a búcsú-
zó gyermekektõl és szüleiktõl. A gyerekek egy verssel
kedveskedtek, a szülõk nevében pedig Puller Gertrúd
mondott köszönetet. �Kedves óvodai dolgozók, szü-
lõk, gyerekek!
Szeretném a ballagó gyerekek és szüleik nevében

egy pár mondatban megköszönni az elmúlt 3-4 év
munkáját. 
3-4 évvel ezelõtt, mikor gyermekeinket beírattuk eb-
be az óvodába, nagy bizalmat szavaztunk nektek, hi-
szen legféltettebb kincsünket bíztuk rátok. Mind a
gyerekek, mind a szülõk számára nagy mérföldkõ volt
ez a pillanat, hiszen ez volt az igazi elválás gyer-
mekünktõl. Emlékszünk azonban az elsõ ovis napokra,
hiszen azt gondolom, mindenkiben mély nyomot ha-
gyott az, amikor gyermekét az óvó nénik sírva szed-
ték le a nyakából, aztán nagy szeretettel, türelemmel
vigasztalták. Gyorsan eltelt azonban ez a 3-4 év, és
már iskolába kerülõ komoly lányokat és fiúkat látunk
magunk elõtt. Köszönjük nektek a nagy türelmet, sze-
retetet, odaadást, amit a gyermekeink iránt viselte-
tek. 
Szülõként is élmény volt megélni és tapasztalni a fel-
szabadult, nyugodt, szeretetteljes hangulatot, ami itt
az óvodán belül uralkodott. És persze a rengeteg
programot óvodán kívül is. Ahhoz, hogy a munka gör-
dülékeny és zökkenõmentes legyen, szükség volt a
dadus nénikre is, köszönjük nekik is, hogy gondját vi-
selték gyermekeinknek. Valamennyi óvodai dolgozó-
nak köszönjük a munkáját és segítõkész hozzáállását. 
Nektek, ballagó gyerekek, sok sikert kívánunk vala-
mennyi szülõ nevében az iskolai tanulmányaitokhoz,
ahol kamatoztatni fogjátok azt a sok tudást, amit az
oviban szereztetek.  A 3-4 év alatt sok kis barátság
szövõdött, melyet ápoljatok, gondozzatok, mert a
legõszintébb és legértékesebb barátság az, amely
kisgyermekkorban köttetik.�
Június 9-én gyermeknap alkalmából Tihany- Balaton-
füredre vittük az ovisokat. Az óvodától egészen a
szántódi révig sétáltunk, a túlsó partra komppal ju-
tottunk át, Füredre, pedig hajóval utaztunk. Ott kör-
besétáltuk a kikötõt, játszottunk, fagylaltoztunk, kisvo-
natoztunk. A gyerekek nemcsak új élményekkel, ha-
nem egy kifestõvel és egy apró ajándékkal is gazda-
godtak. 
Minden szülõnek köszönjük az egész évi felajánlást.

Jó pihenést, nyaralást kívánunk! 

ÓVODAI HÍREK
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Május30-án Budapesten került sor a Simonyi helyesírási 
verseny kárpát-medencei döntõjére. GÁL PÉTER is-
mét fantasztikusan kitett magáért: negyedik helye-
zést ért el. Walter Dominika 11-13. helyen végzett.

31-én tanulóink is részt vettek a hõsök vasárnapja alkal-
mából rendezett ünnepségen.

Június 2-án a 3. osztály útja a Balaton-felvidékre vezetett,
a kirándulásuk során Sümeg és Tapolca nevezetes-
ségeit fedezték fel. Az ötödikesek Lullán egy lovas-
tanyán töltöttek el egy kellemes napot.
4-én zajlott a néptánc tagozatosok vizsgája. Igazán 
nagyszerû produkciókat láthattunk, néptáncosaink 
kiemelkedõ munkát végeztek, amit az Együd Árpád
verseny aranyminõsítései is bizonyítanak.
Az iskolában megemlékeztünk a gyászos trianoni 
döntésrõl s annak felfoghatatlan következményeirõl.
5-6-án a hatodikosok, 7-8-án a hetedikesek a Velen-
cei-tóhoz kirándultak.
10-én a 4. osztály útja Budapestre vezetett. A kirán-
dulás során a Parlamentbe és a Természettudományi
Múzeumba látogattak el.
11-én a 6. és 8. osztályosoknak idegennyelvi kompe-
tenciamérésen kellett részt venniük. Tanév végén 
koncentrálni és jól teljesíteni nem volt egyszerû, de 
cserébe így rövid napjuk volt. 
15-én diáknapot szerveztünk, melyben a sport- és 
kézmûves foglalkozásoké volt a fõszerep, de legna-
gyobb sikere az óriási légvárnak volt. Mindenki jól 
szórakozott. Délután a nyolcadikosok szép mûsorral
búcsúztak tanáraiktól. 
Ezután 3 napig nem jöttünk iskolába. Az ötödikesek
16-án Tihanyban a Levendulaházban bõvítették is-
mereteiket, majd nagy túrát tettek a barátlakások-
hoz.

19-én rendhagyó módon délután szólalt meg ebben a
tanévben az utolsó csengõszó. Sokan várták már, 
hisz ez jelzi a vakáció kezdetét. 23 végzõs diákunk
számára a csengõ a búcsút is jelentette. Szép mûsor-
ral búcsúztak diáktársaiktól, s az iskolától. A balla-
gást tanévzáró követte, ahol eredményes munkájá-
ért sok tanulónk kapott jutalmat.
8. osztályosainknak sok sikert, eredményes helytál-
lást kívánunk az életben, s új iskolájukban!

20-22 között a Katica-tanyán néptánctáborban ügye-
sedtek tanulóink.

Jún. 28-júl. 4. között fogadjuk lengyel testvértelepülésünk 
30 tagú küldöttségét. 

***
A HEBE országos német nyelvi tavaszi versenyében reme-
keltek diákjaink. Az ötödikesek csapata �SIMONYI DIÁ-
NA, PAPP VERONIKA, SZABÓ BENCE, FICSOR NÓRA-
66 csapat közül /német tagozatosok és nemzetiségiek kö-
zött/ a legjobb lett. Jutalmuk balatonfüredi kirándulás és
múzeumi belépõk. A hatodikosok- HORVÁTH LUCA, BA-
LOGH VERONIKA, SZABADKAI RÉKA, BOKOR LE-

VENTE, NAGY GERGÕ- a 4. helyen végeztek.
Szintén a HEBE � Spiel und gewinn!� német nyelvi orszá-
gos csapatversenyben SIMONYI DIÁNA-SZABÓ PETRA
kiemelkedõen teljesítettek, megnyerték a versenyt.

H.J.

ISKOLAI HÍREK

Ballagás

Néptáncvizsga képei



A siófoki Széchenyi István Általános Iskola 2015. május 29-
én tartotta gyereknapi rendezvényét Siófokon, a Balaton
partján. Az akadályverseny egyik állomásán a Nõk a Bala-
tonért Egyesület Vigyázz Rám! � a Balaton élõvilágáról
szóló óriás társasjátékával játszottak a gyerekek. A társas-
játékot és a játékvezetõt, Troppert Alexandrát a NABE
Zamárdi csoportja �kölcsönözte� az iskolának. A siófoki
Széchenyi István Általános Iskola levélben köszönte meg
csoportunknak a segítséget.
**************************************************
2015. május 31-én az Egészségõr Egyesület szervezésében
került megrendezésre a Városi gyereknap.  A Nõk a Bala-
tonért Egyesület Zamárdi csoportja a gyerekek délelõtti
programjait színesítette.  A legnagyobb sikert a horgászat,
a tárgyfelismerõs játék aratta! Örülünk, hogy részesei le-
hettünk ennek a jól sikerült rendezvénynek! 
**************************************************
2015. június 1-jén a Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi
csoportjának meghívására városunkba látogatott Telegdi

Tanulmányi eredmények (kitûnõk és jelesek

Polgármester úr díját (Jó tanuló, jó sportoló): Kabály Ta-

más, Nagy Balázs, Tarr Péter 8.o. tanulók kapták.

Fekete István-díjban részesült a nyolc év alatt nyújtott ki-

magasló tanulmányi- és versenyeredményéért, példamu-

tató magatartásáért és szorgalmáért GÁL PÉTER végzõs

diákunk. 
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Tanévzáró 2015- Jutalmazottaink

Sporteredmények (megyei 1-3., országos 1-10)

Tanulmányi versenyek (megyei 1-3., országos 1-10.)

Felkészítõ tanárok: Benkõ Margit, Galóné Kárpáti Ildikó,
Galó Tibor, Hajdúné Gergõ Andrea, Hirsch Judit, Nagyné
Márkus Adél, Simon Alice, Szabóné Apró Judit

Néptánc: Az Együd Árpád emlékére megrendezett Somogy
megyei gyermek és ifjúsági néptánc fesztiválon az Elõkép-
zõ 1. osztály, a Vackor és a Gánica csoport arany fokozatot,
a Sulyom csoport ezüst fokozatot kapott.

Felkészítõ tanár: Szugfill Zsolt

NABE HÍREK

A Magyar Nyelvtudományi Társaság gyémánt oklevelét Benkõ Margit tanárnõ vehette át.

A jövõ nemzedékéért végzett áldozatos nevelõ-oktató munkájáért Szabóné Apró Judit tanítónõ kapott kitüntetést.

Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel Baracskai Julianna tanítónõ munkáját ismerték el.

Az SZM-szülõk- Gubányi Katalin, Gál Péterné és Hajdúné Nagy Ágota �lelkiismeretes, az iskolát segítõ és támogató
munkáját Tarr Péter igazgató úr köszönte meg.
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Ágnes természetfotós, meseíró, aki interaktív elõadást tar-
tott 7-10 éves gyermekeknek, �Ó, azok a csodálatos álla-
tok� címmel. A 70 nagycsoportos óvodás és alsó tagozatos
gyermeket valósággal elvarázsolta az írónõ lebilincselõ elõ-
adása, melyet saját készítésû természetfotókkal illusztrált.

Az állatokról szóló, rendkívül figyelemfelkeltõ mesék során
az írónõ kiváló érzékkel kezelte a gyerekek érdeklõdését,
melyet azok széles mosollyal és csillogó tekintettel háláltak
meg. Az írónõ kérdésekkel vonta be a gyerekeket elõadásá-
ba, így felmérte a gyerekek állatokkal kapcsolatos ismere-
teit, és egyúttal  sikerélményhez juttatta a helyesen válaszo-
lókat. 
A program végén az ovisok és az iskolások is meglepetés
ajándékot kaptak. A könyvtár pedig egy Telegdi Ágnes me-
sekönyvvel gazdagodott. 
Reméljük, hogy az írónõt az õszi programunkon ismét ven-
dégül láthatjuk.
�Járom az országot. Városokat és apró falvakat. Hegyvidé-
ken, tóparton, síkságon, városi forgatagban, mindenhol já-
rok, szinte minden héten. Találkozom a jelenlegi és leendõ
olvasóimmal izgalmas elõadások formájában. Beszélgetek

pedagógus kollégáimmal, könyvtáros barátaimmal, szülõk-
kel és persze a gyerekekkel. Komoly tapasztalat ez. Látok
könnyebb és nehezebb sorsokat, tehetséges gyerekeket épp
úgy, mint problémásakat, segítségre szorulót, kitûnõ tanu-
lót vagy bukdácsolót. Egy biztos, én mindig ugyanolyan
energiával, jó kedvvel, szeretettel tanítási vággyal fordulok
feléjük. És én is mindig �kapok� valamit, tanulok minden-
kitõl. Hálás vagyok, hogy ilyen munkám van.�

(Telegdi Ágnes)
**************************************************
A 2015. május 18-án és 19-én NABE zamárdi csoportjával
közösen ültetett virágok gyönyörûek, méltó díszei Zamár-
dinak! De maradtak még virágpalánták, és beültetetlen he-
lyek is. Így a Zamárdi Gamesz ismét a segítségünket kérte.
2015.június 4-én újra felkerekedett egy lelkes kis csapat a
virágos Zamárdiért! Minden résztvevõnek köszönjük
szépen a munkáját!
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22. alkalommal rendezte meg a naturArt � Magyar Ter-

mészetfotósok Szövetsége hazánk és a régió legrango-

sabb természetfotós megmérettetését. Az Év Természet-

fotósa 2014 pályázaton hazai és határon túli, profi és

amatõr természetfotósok csaknem négyezer képe közül

válogatta ki a legjobbakat a zsûri. A díjakat 2014 novem-

berében adták át a Magyar Természettudományi Múze-

umban, ahol egyben megnyitották a pályázat legjobb

képeibõl rendezett kiállítást is.

Ez a vándorkiállítás érkezett Zamárdiba, és június 30-ig

tekinthetõ meg a Hotel Wellamarinban. A kiállítás meg-

nyitójára június 13-án 17 órakor került sor. Csákovics

Gyula, Zamárdi város polgármestere nyitotta meg a tár-

latot, majd Szauer Rózsa, a NABE elnöke köszöntötte a

résztvevõket. Felhívta a résztvevõk figyelmét: a kiállított

fotók pont a természet sokszínûségére világítanak rá,

melyet itt és most nekünk is óvnunk és védenünk kell.

A szakma részérõl, a szintén balatoni illetõségû Novák

László természetfotós, a Magyar Természetfotósok Szö-

vetségének alapító tagja mondta el gondolatait és a kiál-

lítás történetét. Természetfotósként napi szinten látja: a

természetfotósok egyre jobb technikával, egyre elszegé-

nyedõbb természeti környezetben készítik képeiket. 

A megnyitót Huszár Viktória fuvolajátéka színesítette, kö-

szönjük közremûködését. A kiállítás megszervezéséhez

és berendezéséhez köszönetet mondunk a Zamárdi

Tourinform Iroda és Közösségi Ház munkatársainak, va-

lamint Végh Sándornak, Hirschmann Attilának és Gubá-

nyi Katának. 

Deliné Berta Otília

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Rendezvények júliusban: 
július 5., 19. 17:00 óra  Lurkók vitorlára!
- ingyenes gyermekvitorláztatás � Bácskai u., kikötõ
július 6-9. 4 napos vitorlás napközis tábor
(Jelentkezés: zamardi@tourinform.hu)
július 8-12. Balaton Sound Fesztivál 
július 9-tõl csütörtökönként 16:30 órától Zamárdi séták
(túravezetés) Gyülekezõ: Tourinform iroda elõtt (Kossuth
u.16.)
Ingyenes animáció, kézmûves foglalkozás a strandon:
július 10. péntek 16:00 � 19:00 Jegenye tér
július 12. vasárnap 15:00 � 18:00 Jegenye tér
július17. péntek 16:00 � 19:00 Óriáscsúszda (Keszeg u.)
július 19. vasárnap15:00 - 18:00 Óriáscsúszda (Keszeg u.)
július 24. péntek 16:00 � 19:00  Rendezvény tér (Kossuth u. vége)
július 26. vasárnap 15:00 � 18:00 Rendezvény tér (Kossuth u. vége)
július 31. péntek 16:00 � 19:00 Táncsics u.
augusztus 2. vasárnap 15:00 � 18:00 Táncsics u.

július 18. 20:15 óra  Orgonakoncert: Karosi Bálint (orgo-
na) és Héloise Dégrugillier (blockflöte) Plébániatemplom
(Fõ u.)

július 24-26. III. ROSÉ FESZTIVÁL
Helyszín: Kossuth u. vége, Kiss Ernõ u. rendezvény terület
és szabad strand
Mûsorvezetõ: Szikra László humorista - Rádió kabaré,
Stand-up comedy
Mindennap 16.00 órától kirakodó termelõi és kézmûves vásár,
neves villányi és balatoni borok.

Július 24. péntek
18.00-tól felvonulás a polgármesteri hivataltól a Rákóczi
utcán a rendezvény helyszínére
18.30 MEGNYITÓ
18.45 Villány és Zamárdi bemutatkozó mûsora, felvonul a
villányi borrend, fellépnek a Zamárdi ovisok, néptáncosok
19.15 Szikra László Stand up comedy
20.00-20.50 BARNABIES ZENEKAR KONCERTJE

21.15-22.30 Retrofon együttes koncertje

Július 25. szombat
15.00-18.00 PART FM élõ kívánságmûsor
16.00-17.00 Bicskei fúvószenekar 
17.15-18.00 All inclusive zenekar
18.00-19.00 Szikra László Stand-up comedy mûsora
19.00-20.00 Peet projekt koncert
20.30-22.30 FreakEnd zenekar koncertje közben
21.20-21.40 TÛZZSONGLÕR SHOW

Július 26. vasárnap
16.00 Szikra László Stand up comedy 
16.30-18.00 INTERMEZZO LATIN CLUB
18.30-19.10 GYURCSIK TIBI
19.15-20.00 Bortotó eredményhirdetés
20.00-22.00 ISMERÕS ARCOK KONCERT

július 24-26.   Fiat Sticloclut Autóstalálkozó
Helyszín: Autós kemping (Szent István út)

július 25. 11:00 óra   Szent Kristóf-napi búcsúi szentmise
és az autók megáldása -  Szántódpuszta
július 25. I LOVE BALATON 2 X
Helyszín: Keszeg u., Kilátó u. által határolt szabad strand
Zamárdi-Tihany közötti Balaton átúszás. (4.500 m)
Pótidõpontok: július 26, augusztus 1, 2, 8, 9.

július 25. 20:15 óra   Orgonakoncert: Karsten Gyldendorf
(Plébániatemplom, Fõ u.)   
augusztus 1. 20:15 óra   Orgonakoncert: Ruppert István
(Plébániatemplom, Fõ u.) 
augusztus 2. Szt. Kristóf családi íjász nap
Helyszín: Szent Kristóf Pincészet, Alsópincesor 
augusztus 3-6. 4 napos vitorlás napközis tábor
(Jelentkezés: zamardi@tourinform.hu)
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XVIII. Nemzetközi Veterán Atlétika Verseny és Dobribán
Géza Emlékverseny (május 30.)
Nagyon jól sikerült az immár nagykorúságba lépett verseny
(18. alkalommal került megrendezésre) ; 77 nevezõ mérkõ-
zött meg 14 versenyszámban. 
Kiemelkedõ teljesítmény a versenyen: Gosztolai Mária
(W65) országos csúcsot dobott (19,12 m) antikdiszkoszban.
A zamárdi fiatalok is szépen szerepeltek a versenyen, hár-
masugrásban Nagy Gergõ 3. helyezett; távolugrásban:
Palkovics Krisztián a 3. helyet szerezte meg. 
Gratulálunk nekik és a többi versenyzõnek az elért ered-
ményekhez. 
Köszönjük szépen:
- a segítõk munkáját a pályán, a versenyirodán és a büfé-
ben.
- a Gamesz és ifj. Joó Gábor munkáját a pálya rendbetéte-
léért, Domján Zolinak a reggeli segítséget. 
- Iberpaker Gábornak (SEFAG ZRT- Szántódi Erdészet
Igazgatóságának) a vacsorához biztosított vadhúst.

A megnyitón egyik kedves versenytársunk verssel emléke-
zett Géza bácsira:

Óda a Zamárdiakhoz!

Géza bácsi, itt hagytál bennünket,
De naggyá tetted a lelkünket.
Emléked még most is arra ösztönöz,
Hogy a veterán társaság összejöjjön.

Köszönet Neked és Utódaidnak,
Hogy nekünk az idén is módot adnak.
Rád emlékezve versenyezzünk,
Egymás barátságát erõsítsük.

Egyedülálló volt, amit elkezdtél,
Nekünk örökre példakép lettél.
Az, hogy ma is ilyen sokan itt vagyunk,
Mindez arra mutat, 

Helyesen jelölted ki nekünk
A követendõ utat.
Ígérjük, hogy amíg tudjuk, azt követjük,
Versenyzünk és egymást szeretjük.

Isten éltesse a Zamárdiakat!

Zamárdi, 2015. május 30.
Melegh Imre

veterán versenyzõ

Besuch in Malsch
A 2015. június 13-15. között megrendezésre került Malsch-
er Markt rendezvényen lehetõséget kaptam a Tourinform
iroda által történõ városi képviseletre, valamint testvértele-
pülésként történõ kitelepülésre, amellyel élve egy remekül
sikerült látogatáson vehettem részt Malsch településen.

Sibylle Würfel polgármester asszony kíséretében a telepü-
lést és közvetlen környezetét ( városok, ipari területek, lát-
nivalók, hivatali épület, turisztikai vonzerõ ) is megismer-
hettem. Ezúton szeretném átadni a polgármester asszony
üdvözletét Malschból minden kedves zamárdi lakosnak, il-
letve a város vezetésének egyaránt!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette irodánk
a szolgáltatásait. A vásárláshoz szükséges az állami hor-
gászjegy!! 

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit!
Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek ven-
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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.

A 2015.évi rendezvénynaptár elérhetõ az irodában, vala-
mint a www.zamardi.hu oldalon letölthetõ formában egy-
aránt.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Új pólók, baseball sapkák, strandtáskák érkeztek!
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan
pólók zamárdis logóval több színben és méretben, kulcstar-
tó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka, strandtáska,

bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.
Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my. Lake 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:
Júliusban hétfõtõl szombatig 9:00-18:00 vasárnap: 9:00-
17:00 óráig  állunk kedves Ügyfeleink részére.

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

július
alkalmi programok, események:
1-e, 9:00: vásár
4-e, 19:00: NÉMETH IMRE LAJOS EMLÉKKIÁLLÍTÁS. (Megtekinthetõ július 13-áig.)
9-e, 9:00: vásár
NYÁRI PARTI JÁTÉKPARK, ANIMÁCIÓ JÚLIUS 4-ÉTÕL-AUG. 23-ÁIG.
BENNE: GYERKÕCPROGRAM (NÉPI ÜGYESSÉGI JÁTÉKSZEREK), ASZTALI LOGIKAI JÁTÉKOK, KVÍZVETÉLKEDÕK,
KÉZMÛVESSÉG.
július 10. péntek 16:00 � 19:00 Jegenye tér
július 12. vasárnap 15:00 � 18:00 Jegenye tér
július17. péntek 16:00 � 19:00 Óriáscsúszda (Keszeg u.)
július 19. vasárnap 15:00 - 18:00 Óriáscsúszda (Keszeg u.)
július 24. péntek 16:00 � 19:00 Rendezvény tér (Kossuth u. vége)
július 26. vasárnap 15:00 � 18:00 Rendezvény tér (Kossuth u. vége)
július 31. péntek 16:00 � 19:00 Táncsics u.
augusztus 2. vasárnap 15:00 � 18:00 Táncsics u.
augusztus 8. szombat      14:00 � 19:00 Zenepavilon (Bácskai u.)
augusztus 9. vasárnap     14:00 � 19:00 Zenepavilon (Bácskai u.)
augusztus 14. péntek 16:00 � 19:00 Óriáscsúszda (Keszeg u.)
augusztus 16. vasárnap 15:00 � 18:00 Óriáscsúszda (Keszeg u.)
augusztus 21. péntek  16:00 � 19:00 Jegenye tér
augusztus 23. vasárnap 15:00 � 18:00 Jegenye tér
Esõs, rossz idõ esetén helyszín: Közösségi Ház (Honvéd u.6.)
15-e, 9:00: vásár
22-e, 9:00: vásár
30-a, 9:00: vásár
augusztus 6-9-ig:  BALATONI JÁTSZADALOM

Beszámolók, hírek: 
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján gyerekek
és felnõttek egyaránt eljöttek hagyományos emlékezõ
helyünkhöz, a Magyar fájdalom-szoborhoz. Zamárdi ha-
gyományaihoz illõen sokan voltunk! Elhangzott egy biz-
tató Reményik Sándor-vers, Széles Ágota két szép, a
hangulathoz illõ népdalt adott elõ. A megemlékezés
azonban mégsem csak a hagyományos, elõadásszerû
módon zajlott: ki-ki mikrofonhoz léphetett, s egy határon
túli élményét, emlékét oszthatta meg a többiekkel. A
gyermekek tudását pedig egy kicsit próbára tettük: a ka-
kukktojás egykori magyar városokat kellett kiválasztani-

uk a külföldiek közül. A megemlékezés a Himnusz és a
Szózat közös eléneklése után egy szokatlan feladattal
zárult. Vaktérképen csak az egykori vármegyék határvo-
nalai voltak feltüntetve. Azok közé kellett beírni a vállalko-
zó szellemûeknek az egykori vármegyék nevét. Hibátlan
�dolgozat� nem volt, de azért haladunk így is a nemzeti
feltámadás útján�
Lapzártáig két júniusi térzenénk valósult meg. 13-án a
repülõs hõsi emlékmûnél a Balatonba zuhant pilóták em-
lékére muzsikált a Tabi Fúvószenekar. Karmesterük,
Sternóczky László a mûsorba két zenemûvet illesztett,
amelyek kimondottan a hõsi halottakért csendültek fel.



Amikor a Frank Sinatra révén világhírûvé vált My way dal-
lamai szálltak az alkonyatban, ránéztem az újonnan fel-
húzott zászlókra (minden érintett nemzet zászlója leng a
szezonban ott e naptól), úgy éreztem, a pilóták most
kapták meg balatoni sírjuk mentén tõlünk, zamárdiaktól
a végtisztességet! Felemelõ percek voltak! A másik dal-
lam a magyar légierõ indulója volt, most már minden baj-
társ emlékére.
Köszönöm a Gamesz dolgozóinak, hogy �gyorsított
ütemben� tették ünnepivé az emlékmûvet a térzene elõtt!
A másik alkalom a Balaton Szívénél volt június 21-én a
zene világnapja alkalmából. Szintén a tabiak zenéltek.
Bár felerõsödött a szél, de azért mégis megérezhették a
jelenlévõk, hogy a tér mennyire alkalmas kellemes nyári
estéken a térzenére! Ahogy szólt ott a Herkulesfürdõi
emlék� Szent Iván-éji programjainkról, a tájházi idõsza-
ki kiállítás megnyitójáról (Emlékezés a 30-as, 40-es évek

filmcsillagaira) valamint a harmadik, a Magyar Szabad-
ság napi térzenérõl majd a hírmondó következõ havi
számában tudunk beszámolni az olvasóknak.
Külön is hadd hívjam fel minden kedves olvasó figyelmét
arra, hogy ha éppen nem is kapja kézhez még július 4-
én a hírmondót, amikor Németh Imre emlékkiállítása
megnyílik a Közösségi Házban, mégis hadd buzdítsak
mindenkit, 13-áig jöjjön el a Közösségi Házba, és nézze
meg Imre munkáit! Ha Imre tán budapesti vagy londoni
születésû lett volna, ma azt mondanánk, hogy világhírû
grafikus kiállítása látható a Közösségi Házban. Sorsa
azonban másképp alakult, de mi, zamárdiak legyünk
büszkék arra, hogy Zamárdinak, Somogyországnak egy
táltosi adottságú és tehetségû mûvésze volt és VAN. És
még annyit hadd tegyek ehhez hozzá: a világhírûség
nemcsak horizontális, hanem vertikális, és a lényeg az
utóbbiban van!

Gál Péter (köz.ház)

Zamárdi Hírmondó 14.oldal 2015. július

nyitva tartás nyitva tartás
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Képes tudósítás az elsõ Zamárdi gyermeknapról.

A Váci Autó SE, a NABE, a Hethland Kft és az Egészség-
õr Egyesület közös szervezésében május 31-én vidám , játé-
kos programokkal szórakoztattuk a családokat , elsõsorban
a gyerekeket. Volt ott minden, ami egy igazi gyermeknap-
hoz kellett: horgászsuli,  balatoni mesék, Holló koncert,
arcfestés, szórakoztató játékok, csoportos vetélkedõ, ugrá-
ló vár, lovas kocsizás, halburger, gulyásleves, palacsinta,
lángos�
A fotók magukért beszélnek: 

A rendezvényt támogatták: Zamárdi Város Önkormányza-
ta, GAMESZ, Zamárdi Tourinform Iroda, Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofit Zrt, Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatósága és a vállalkozók: Czer Klári, Marity Ti-
bor, Puller Imre és Schwarcz Béla.
Köszöni a segítséget a fõszervezõ

Egészségõr Egyesület

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

HARMÓNIÁBAN ÖNMAGUNKKAL
ÉS A VILÁGGAL

A �LEKI  EGÉSZSÉG�
címû nyári akadémia következõ elõadása

ÖNISMERET ÁLMAINK ÁLTAL

Hogyan segíthetnek álmaink boldogság keresésünkben
és problémáink megoldásában?

Elõadó: Dr. Parádi József pszichiáter, terapeuta
Idõ: július 15. /szerda/ 18: 30

Hely: Közösségi Ház
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk:

Egészségõr  Egyesület
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Akik szeretik a motorozás szabadságát és hangulatát, azok
nem hagyhatták ki az év legnagyobb motoros felvonulásá-
nak megtekintését, mely ebben az évben Alsóörs és Tihany
között került lebonyolításra a Harley Davidson motoros
hétvége keretein belül. 
A felvonuláson több ezer motoros vett részt, akik rendõri
felvezetéssel kocogták végig az útvonalat, melynek mentén
ugyancsak motorosok integettek és köszöntötték a felvonu-
lókat. 

Láthattunk itt jelmezes motorosokat, fiatalokat és örege-
ket, magyarokat és külföldieket, családi motort 3 fõvel és
gyerekkel és számtalan csinos motoros lányt. Nem hiányoz-
hattak a motoros akrobaták, akik a motor kormányán ülve
teljesítették a távot. 
A nézõk és résztvevõk egyaránt jól szórakoztak, melyhez a
gyönyörû nyári idõ és a Balaton méltó keretet adott.

margo

BARÁTI KÖR HÍREI - MOTOROSOK FELVONULÁSA TIHANYBAN

��Avarnak mondták magukat��
A Dunántúl egyik legfontosabb kora-

középkori temetõje Zamárdiban

A Kárpát-medencét a 6�9. század kö-
zött egy politikai egységbe foglaló ava-
rok történetének és anyagi kultúrájá-
nak kutatása hazánkban mintegy más-
fél száz esztendõs múltra tekint vissza.
Az avarok anyai kultúrájáról, kulturá-
lis hagyományairól, hitvilágáról a fel-
tárt mintegy 60 ezer sír alapján sokszí-
nû és megbízható képpel rendelke-
zünk. A Kárpát-medence avar kori te-
metõi között a zamárdi temetõ a jelen-
leg ismert legnagyobb, és rablottsága

ellenére is az egyik leggazdagabb. A
város belterületérõl délre, a
Rétiföldeken húzódó temetõbõl ez
idáig 2453 sír került feltárásra. Az elsõ
sírok 1972-ben kerültek elõ, s ekkor
Bakay Kornél 34 sírt tárt fel. Ezután
1980�1997 között, tizennégy alkalom-
mal Bárdos Edith vezetésével folytató-
dott a temetõ kutatása. Több mint tíz-
évnyi szünet után, 2008-ban Molnár
István végzett egy kisebb leletmentést,
ahol újabb 85 temetkezés feltárására
került sor.
Az elmúlt 30�40 évben a Dunántúl ke-
leti felében több olyan temetõ vált is-
mertté (Kölked-Feketekapu A és B,
Szekszárd-Bogyiszlói út, Budakalász-
Dunapart, Környe és Csákberény-
Orondpuszta), melyek alapvetõen vál-

toztatták meg a Kárpát-medence 6�9.
századi történetérõl és az avarok anya-
gi mûveltségérõl korábban kialakult,
alapvetõen csak a keleti, ázsiai hagya-
tékra koncentráló képet. Közülük
mind nagyságát, mind gazdagságát te-
kintve is kiemelkedik a 6. század végé-
tõl a 8. század végéig folyamatosan
használt zamárdi temetõ, mely egy
rangos közösség temetkezõ helyéül
szolgált.
Az eddig feltárt közel 2,5 ezer sírból
elõkerült változatos leletanyag a teme-
tõt használó közösség több gyökerû
anyagi mûveltségérõl s részben etnikai
összetettségérõl is árulkodik. A keleti,
ázsiai nomád kulturális gyökereken kí-
vül helyi, késõ antik, bizánci és germán
elemekbõl ötvözõdött e közösség kul-

AVARKORI ÁSATÁS

Új cirkuszmûvészek
Zamárdiban!

Újra magasodnak a cirkusz sátrai a
Brettyó szélén, és a már megszokott
színvonalas mûsorral várják a nagyérde-
mû közönséget. 
Meglepetést is tartogatnak a komp felé
közlekedõknek, mivel a résztvevõ mû-
vészek, elefántok és tigrisek; egész nap
a fák és bokrok mentén elkerített terü-
leten pihennek, és megtekinthetõk a
gyerekek nagy örömére. Képünk a leg-
nagyobb mûvészt mutatja.   
Remélhetõ, hogy a �mûvészek� esti
produkciója is olyan népszerû lesz, mint
a �siesta� ideje.

margó Fáni
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túrája. A leletanyag sokszínûsége mö-
gött sokirányú kereskedelmi kapcso-
latrendszer és különbözõ irányból ér-
kezõ kulturális hatások is meghúzód-
nak. Egyes tárgyak zsákmányként,
ajándékként kerülhettek a közösség
egy-egy tagjának birtokába, másokat
az Itáliából vagy Bizáncból az Avar
Kaganátusba érkezõ mesterek készít-
ményeinek tarthatunk, melyekhez a
környékbeli piacokon könnyûszerrel
hozzájuthattak a közösség tagjai.
A zamárdi temetõ kulturális sokszínû-
ség nemcsak a ránk maradt tárgyak-
ban, de a temetkezési szokásokban is
megmutatkozik, melynek egyik legjel-
legzetesebb ázsiai elemére, a lóval va-
ló temetésre közel 100 sírban találni
példát. A lovast egy Ny�K tájolású sír-
gödörbe temették el, s lábához vagy
vele egy vonalban, egy külön megásott
sírgödörbe helyezték a lábára
rogyasztva a lovat, felszerszámozva;
szájában zablával, a veretekkel díszí-
tett kantárral és farhámmal, kengye-
lekkel, sokszor a faragott csontleme-
zekkel díszített vagy fémlemezzel borí-
tott nyerget is mellé téve.
A halottakat étellel és/vagy itallal lát-
ták el a túlvilágra, melyet edényekben
helyeztek a sírokba. Zamárdiban nem-
csak a más avar kori temetõkre is jel-
lemzõ agyagból készített edények ta-
lálhatók meg, hanem számos sírban
vélhetõen faedény is került. Több sír-
ból olyan leletek származnak, melyek
faedény fémszerelékei vagy díszei,
vagy éppenséggel a megrongálódott
faedények javítására szolgáló fémré-
szek voltak. Ezek arra utalnak, hogy e
közösség használt bronzlemez pántok-
kal összefogott és egyben díszített fa-
dongás vödröket, fából vagy kéregbõl
készített füles ivóedényeket, korsókat,
gömbtestû ivóedényeket és lapos,
gömbszelet alakú tálkákat is.

Bronzpántos vödör a 453. sírból 

Mindezek mellett azonban a halotta-
kat koporsóba temették el, amelyek-
nek fej- és lábfelõli részére kisebb le-
mezkereszteket vertek. Ezek viszont
arra utalnak, hogy a 7�8. században
Pannoniában léteztek a kereszténység
által (is) megérintett közösségek, s a
zamárdi közösség egyes tagjai is közé-
jük tartoztak.
A zamárdiak halottaikat a közösség-
ben betöltött szerepüknek, rangjuknak
megfelelõen temették el. A férfiak
mellé tették veretekkel díszített övü-
ket, fegyvereiket � íjjal, nyílvesszõk-

kel, melyeket gyakran tegezzel együtt
tettek a sírba, ritkábban karddal � s
egyéb, mindennapi használati eszköze-
iket. Az asszonyaik-lányaik temetkezé-
sébõl elõkerült ékszerek hallatlan
pompaszeretetérõl tanúskodnak.
Aranyból és ezüstbõl készült ékszere-
ik, színes gyöngyökbõl fûzött gyöngy-
soraik jól tükrözik a kor divatját. Te-
metkezéseikben gyakori a nyakperec,
amelyre sokszor bullát vagy amulettet
fûztek. De a gyûrûk, karperecek, stí-
lustûk is jellemzõek a temetõ ékszer-
anyagára. A nõi viselet jellemzõi a
majdnem a bokáig lecsüngõ, szíjvéggel
ellátott öv, amirõl szíjakon áttört ko-
rongok és egyéb hétköznapi hasznos
holmik és apró munkaeszközök, mint
pl. az állatcsontból készült tûtartók,
orsógombok, kések és vaskulcsok lóg-
tak le.

A temetõ számos kivételes és híres le-
lete közül mindenképpen meg kell em-
lítenünk azokat az ezüst, bronz vagy
sárgaréz berakással díszített, össze-
csukható vasszékeket, melyek Itália
irányába mutatnak. A Zamárdiban
elõkerült öt széken kívül a Kárpát-me-
dencébõl egy-egy hasonlót a Kölked A

és B temetõkbõl ismerünk, s Európá-
ból is csupán mintegy további tíz ke-
rült ez idáig elõ. Ritkaságuk alapján
joggal gondolhatjuk, hogy extra érté-
ket képviseltek.

Tausírozott vasszék a 121. sírból és
rekonstrukciója

A Rétiföldeken húzódó avar temetõ
nyugati és keleti kiterjedését a ka-
posvári múzeum s különösen Bár-
dos Edith sokéves feltáró tevékeny-
ségének köszönhetõen ismerjük.
Ugyanakkor észak és dél felé továb-
bi sírok húzódnak, becsléseink sze-
rint mintegy 2000�2500 még feltá-
ratlan.

Ettõl az évtõl kezdõdõen a zamárdi
temetõ kutatásában a stafétabotot a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Régészeti Tanszéke veszi át a múze-
umtól, reményeink szerint évrõl év-
re, egészen a temetõ teljes feltárásig
tanásatás keretében, azaz a régész-
hallgatók bevonásával folytatjuk a
temetõ kutatását. Már ebben az év-
ben is csatlakoznak hozzánk lengyel
és orosz régészhallgatók, a követke-
zõ évtõl pedig már Törökországból
is fogadunk régészet- és mûvészet-
történet szakos hallgatókat.

Az idei évi ásatás, melyre
július 17. és augusztus 08. között ke-
rül sor, a zamárdi önkormányzat és
civil kezdeményezés támogatásával
valósul meg.

Balogh Csilla
régész, PPKE BTK RI

A képek forrása: L�oro degli Àvari. 

Popolo delle steppe in Europa.
Udine
2000

Az 517. nõi sír leletei és azok
alapján készült rekonstrukció
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V. idõszak (1885-1895)

15 évvel rövidebb a többi iõszaknál, ezért a születések szá-
ma is jóval alacsonyabb. Változások történtek a nevek sor-
rendjében. A Zamárdiban a 15 év alatt született 126 fiú kö-
zül legtöbben, huszonhárman a János nevet kapták. Az ed-
dig oly népszerû József a harmadik helyre szorult. Tizen-
öten viselték akkor e nevet. A második helyre újra az István
került, mint az elsõ és harmadik idõszakban.
A nõi neveknél a 21 névbõl a Mária még mindig a legnép-
szerûbb. A második és harmadik helyre egyaránt népszerû
nevek kerültek, az Erzsébet és a Terézia. 

A VI. idõszak (1895-1919)
A születések és a választott nevek száma egyaránt magas.
Zamárdiban 30 választott névbõl legnépszerõbb újra a Jó-
zsef. Megterhelése a többi idõszakhoz képest közepes: 62.
A második helyen a Ferenc áll. Az elõzõ idõszakban nem
szerepelt az elsõ három név között. A harmadik a János
megterhelése: 36.

A nõi neveknél nagyobb változás történt. Ez már a harma-
dik olyan idõszak, ahol legnépszerûbb a Mária. Megterhe-
lése: 50. Népszerû lett egy új név, a Margit. Ez került a má-
sodik helyre. Megterhelése: 38. Az elsõ három idõszakban
egyáltalán nem szerepelt, a IV. idõszakban a 13. volt, az V.
idõszakban pedig már a 7. helyet foglalta el.

A VII. idõszak (1920-1944)
Zamárdiban meglepetést hozott. A nevek választéka ugrás-
szerûen megnõtt. 41 féri és 40 nõi név szerepel. Mindkettõ

több a 165 év alatt elõfordult nevek felénél. A másik meg-
lepetés a születések száma. Ez az egyetlen idõszak, ahol
több lány született (322) mint fiú, 308. A férfinevek sor-
rendje az elõzõ idõszakhoz képest nem változott. Elsõ he-
lyen változatlanul a József áll, 52 a megterhelése. Második
a Ferenc, mint az elzõ idõszakban, a harmadik helyre került
az István. 
A nõi nevek közül töretlen a Mária erõssége. Megterhelé-
se magas, 68. Második helyen áll az Erzsébet, mint az V.
idõszakban. Harmadik helyre csúszott le a Margit.

A VIII. idõszak (1945-1950)
Ez az idõszak nem mutat reális adatokat, mint az V. idõ-
szak, mivel terjedelme csupán öt év. Ettõl függetlenül
Zamárdiban a nevek választéka viszonylag magas. 27-féle
férfinév és 34-féle nõi név szerepel. 105 fiúból 14-en kapták
a József nevet, ez maradt tehát a legnépszerûbb. A máso-
dik helyen egy olyan név jelent meg, mely az elsõ három he-
lyen eddig nem szerepelt. Ez a László, melynek megterhe-
lése: 13. Harmadik a Ferenc, mely összesen hat idõszakban
szerepelt a második vagy a harmadik helyen.

A nõi nevek sorrendjében az elõzõ idõszakhoz képest nem
történt változás. Elsõ helyet foglalja el a Mária, ami mind-
össze: 14. Második az Erzsébet, a harmadik helyen a Mar-
git áll.
Összefoglalva: 165 év alatt Zamárdiban 4521 gyerek szüle-
tett, ebbõl 2377 fiú és 2114 leány.

Adatszolgáltató: Tarr Csilla
Kiadta: Elte Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport..

Budapest, 1988.

U.i.: 1895. október 1-jén vezették be a polgári anyakönyve-
zést.

Friesz Kázmér
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A GALÍCIAI FRONTON HELYTÁLLT HÕSEINK NYOMÁBAN

HELYTÖRTÉNET

Egy kis zamárdi csapat június elején Dél-Lengyelországban
járt. Elsõdleges úti célunk az volt, hogy az elsõ világháború-
ban hõsi halált halt katonáinkra a helyszínen emlékezzünk.
A keleti fronton százezres nagyságrendû a hõsi halottaink
száma: Galícia a legnagyobb magyar temetõ, összesen kb.
400 számon tartott sírkertben nyugszanak vitézeink! De
természetesen sok egyéb magyar vonatkozás sem kerülte el
figyelmünket: Felsõ- és Alsókubinban Országh Pál � aki a

Hviezdoslav nevet felvéve a legnagyobb szlovák költõ lett -
emlékét kerestük lévén egyik egy társunk felmenõje. A már
lengyel oldalon lévõ, egykori árvai gorál falunak, Felsõlip-
nicának Szent István király a védõszentje, és ezt ma is õrzi
templomuk oltárképe! Oravka a világ �legmagyarabb� fa-
temploma! Minden szentünk és boldogunk ott található a
freskókon! Olyanoké is, akikrõl csak a vallástörténészek
tudnak. Krakkó fõ tere és a Wawel kihagyhatatlan hangulat
és történelmi értékek nagyszerû tárháza. Szállásunkról Kis
Lengyelország tartomány fõvárosában a fõkonzul asszony,
Körmendy Adrienn gondoskodott. Ezúton is hálásan kö-
szönjük jóságát! Limanowa: a csikorgó januári hideg éjsza-
kában Muhr Ottmár ezredes és huszárai gyalog rohamoz-
ták meg az oroszok hegyi állásait és véres közelharcban ver-
ték onnét ki õket. Dicsõ parancsnokuk sírjánál állni a bús
fenyõfák alatt katartikus érzés volt! Ez a csata lélektani
gyõzelmet jelentett, hogy a mieink az oroszokat ezt követõ-
en kiszorítsák a Monarchia területérõl. Újszandecben is fel-
kerestük a katonai temetõt. Ószandec Árpád-házi Szent
Kinga városa. Ma is ott tevékenykednek mély imádságos
lelkülettel klarissza rendtársai, és ma is õrzik ereklyéit, szel-
lemiségét. Gorlice hegyi temetõjébe azért szerettünk volna
eljutni, mert a gorlicei áttörés a keleti fronton döntõ jelen-
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tõségû gyõzelmünk volt. Gorlice közelében is a csata halot-
tai nyugszanak. Így Luznaban is. Tarnów: a legerõsebb ma-
gyar kapcsolatokkal rendelkezõ város. Itt nyugszik Bem

apó, a belvárosban székelykapus Petõfi tér hirdeti ezeréves
szövetségünket, 56-ban véradást szerveztek itt a budapesti
harcosok megsegítésére. Itt volt borkereskedelmünk egyik
fontos központja. Przemysl nevét Gyóni Géza tette neveze-
tessé. A hatalmas erõdítményrendszer egyik erõdjét ma-
gunk is megtekintettük és a hõsi temetõben tisztelegtünk az
itt nyugvó magyar bakákra emlékezve életáldozata okán. A
város, miként Sanok gyönyörûen felújított, látszik, hogy hi-
tében erõs nép keresztény szelleme uralkodik itt, ragasz-

kodva a múlt értékeihez. Hazafelé a felvidéki oldalon
Sztropkó, Varannó, Homonna, Tõketerebes viszont meg-
döbbentett minket: e településeken is mennyi magyar tör-
ténelmi emlék � papíron, és a valóságban mennyire átvál-
toztatta mégis a szocializmus és a múltat végképp eltörölni
akaró sovinizmus e városkák képét. Gyakorlatilag csak a
kastély és a templom, amely megmaradt. De legyen pozi-
tív a záró gondolat: lépten-nyomon megtapasztaltuk a len-
gyel emberek szívélyességét, szeretetét. És örömmel láttuk,
hogy az elsõ világháború temetõi is egyre-másra újulnak
meg, jelezve azt, hogy a mi magyar véráldozatunk is hatha-
tósan hozzájárult a független, szabad Lengyelország létre
jöttéhez. Zamárdiak, ahogy volt utunk az Isonzohoz,
Piavéhoz, ide is egy busznyian el kell jönnötök! Haupt Erik,
Hirschmann Attila, Ambrus Imre, Csehi Gábor nevében:

Gál Péter
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Július hónapban
Zamárdi

csütörtök 19 óra
szombat  19 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 19 óra
vasárnap 10 óra

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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

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: 2015. július 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

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

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16.00 órakor. Helye: Zamárdi, Aradi utca-

Poeltenberger Ernõ köz sarkán lévõ imaház.
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A 40 éves Szandra köszöntése

Weöres Sándor:
KÁNIKULA

Szikrázó
az égbolt,
aranyfüst a lég,
eltörpül
láng-ûrben
a tarka vidék.
Olvadtan
a tarló
hullámzik, remeg,
domb fölött
utaznak
izzó gyöngyszemek.
Ragyogó
kékségen
sötét pihe-szál:
óriás
magányban
egy pacsirta száll.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. június 1-jei ülésérõl 
Csákovics Gyula polgármester tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy a képviselõ-testület 5 év idõtartamra a GAMESZ ve-
zetõi álláshelyre Horváth-Hajmási Beátát nevezte ki. Mun-
kájához sok sikert kívánnak ezúton is.

A képviselõ-testület
1. -  a rendõrség, polgárõrség és közterület-felügyelet be-
számolóit elfogadta.
2. Hulladékgazdálkodási ügyekben döntés
(törzstõke emelés, 2014. évi pótbefizetés)
- a  törzstõke emeléssel összefüggésben a 36.007,- Ft befize-
tését vállalja, ill.a 2014. évi pótbefizetést szintén teljesíti,
2.925.600,- Ft összegben.

3. Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület támogatása
- a 2015. évi költségvetésben is biztosított 1.100.000,- Ft,

összegû támogatást biztosítja a részükre a 2015. évi vízi
mentési feladatok ellátására.

4. Árajánlatok a zamárdi vasútállomás elõtti parkoló köz-
világítás és csatlakozókábel átépítési munkáinak elvégzé-
sére
-  megbízza a legalacsonyabb árat adó Magyar és Társa
2000 Kft-t, a Vasútállomás elõtti parkoló közvilágítás és
csatlakozókábel átépítési munkálatainak elvégzésével
2.813.387,-Ft+ÁFA vállalási áron.

5. Árajánlat a Zamárdi-Szántód közötti kerékpárút enge-
délyezési terveinek elkészítésére
-  a Zamárdi-Szántód között tervezett kerékpárút engedé-
lyezési terveinek ismételt elkészítésével megbízza a  Geo-
planer Kft-t mindösszesen 838.000.-Ft +Áfa díjért.

6. Vodafone Zrt kérelme
- megtárgyalta a Vodafone Zrt kérelmét, és nem engedélye-
zi az általános iskola területén mobil torony elhelyezését.

7. Orvosi rendelõhöz kapcsolódóan rehabilitációs szak-
mérnök kiválasztása
-  a  rehabilitációs szakmérnök vonatkozásában nyertes
ajánlattevõként Németh Ágota  ajánlattevõt hirdeti ki
200.000 Ft. (alanyi adómentes) vállalási áron.

8. Emergency Service Kft beszámolója
Az orvosi ügyeletet ellátó kft ügyvezetõje megküldte a be-
számolójukat. Az Emergency Kft ügyvezetõje és az ügyelet-
vezetõ fõorvos is részt vett a májusi lakossági fórumon, de
kérdés, észrevétel nem érkezett feléjük, illetve a panaszos

bejelentõ sem vett részt a fórumon. Tudomásunk szerint
Siófok is tárgyalásokat folytat a céggel az orvosi ellátás kér-
désében.
-  az Emergency Service Kft beszámolóját elfogadta.

9. Zamárdi Honvéd utca-7-es fõút sarkán lévõ löszfallal
kapcsolatos döntés
-  a  Honvéd utca-7-es fõút sarkán lévõ löszfal szakértõi
anyagra érkezett ajánlatok közül a Muszasi Kft ajánlatát fo-
gadja el 100.000,- Ft+ÁFA, és 150.000,- Ft+ÁFA összeg-
ben (szakvélemény, kiviteli terv, megoldási lehetõségek).

10. Telenor torony Invitel leágazás tervezése

-  az Akro-Sat Kft részére a Zamárdi Telenor torony (SO-
0009) Invitel optikai leágazásra vonatkozó közútkezelõi
hozzájárulást ad földkábel fektetés megoldásával azzal,
hogy a közterület felbontását követõen helyreállítási köte-
lezettsége van.

11. Pálinkás Tamás kérelme
-  Pálinkás Tamás büfé létesítésére vonatkozó kérelmét is-
mételten megtárgyalta, és a korábban javasoltakkal ellen-
tétben a Zamárdi, Jegenye téren nem látja megfelelõnek
büfé létesítését önkormányzati területen, figyelembe véve a
környékbeli tulajdonosok beadványát is. 
-  a fentiek alapján Pálinkás Tamás kérelmét büfé létesíté-
sére vonatkozóan, önkormányzati terület biztosításával
nem támogatja.

12. Nagy Sándor-Petõfi utca forgalmi rendje
-  megtárgyalta a Nagy Sándor utcára vonatkozó felfestés
vagy tábla kihelyezésére vonatkozó javaslatot, és nem kí-
vánja megváltoztatni a fennálló forgalmi rendet a település
területén.

13.  Hirdetõtáblákkal kapcsolatos döntés
- kéri, hogy a hivatal ismételten keresse meg a közútkezelõ
hatóságot a nem megfelelõen kihelyezett hirdetõtáblákkal
kapcsolatban

14.  Zamárdi, Bácskai utcai parkoló ügye
-  kéri, hogy a Bácskai utcai parkoló területét a GAMESZ
murvával szórja le, és a drain csövezést megfelelõ formában
alakítsák ki.

15. Általános iskola melletti parkoló kialakítása
-  az általános iskola melletti terület (volt Krizsán- ház) par-
koló terveire vonatkozó 116/2015. (IV.27.) KT számú hatá-
rozatát felülbírálta, és a tervezési koncepció összeállítása-
kor legelsõ verzióként szereplõ � az iskola bevezetõ útjától
teljesen elkülönülõ megközelítésû parkoló kialakítását �
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Tájékoztatás

Július 3-án kínai küldöttség tárgyalt Zamárdiban. A
hat tagú delegációt Mo Yongdong  alelnök úr vezet-
te. A kínai küldöttek Wuzhou városából érkeztek. A
3.3 millió lakosú város kiemelt gazdasági központ,
élénk kapcsolatokat ápol Hongkonggal. A delegáci-
ót Zamárdi város önkormányzata nevében
Csákovics Gyula polgármester és Matyikó Zsu-
zsanna alpolgármester fogadta. 

A két fél a tárgyalásokat követõen megegyezett ab-
ban, hogy a kapcsolatfelvétel után keresik annak le-
hetõségét, hogy szorosabb együttmûködést alakít-
sanak ki.

Köszönetnyilvánítás

Zamárdi város önkormányzatának képviselõ-testü-
lete nevében ezúton szeretném megköszönni a te-
lepülés valamennyi polgárának, nyaralóingatlan-tu-
lajdonosának a türelmet és a megértést, melyet a
Balaton Sound fesztivál ideje alatt tanúsítottak. 

*

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elké-
szült, de még nem tökéletesen funkcionáló új vas-
úti csomóponttal, valamint a kapcsolódó peronnal
összefüggésben lévõ hiányosságokat folyamato-
san jelezzük a kivitelezõk felé. Csákovics Gyula,
Zamárdi város polgármestere levélben szólította fel
a NIF igazgatóját, hogy a jelzett hiányosságokat,
problémákat szüntessék meg. 

*

Zamárdi város önkormányzata megállapodást írt
alá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel a
Zamárdiban található avar kori leletek további feltá-
rását illetõen. A kutatómunkát dr. Balogh Csilla ve-
zeti, a Civil Régészeti Alap pedig koordinálja. A fel-
tárásokban külföldi egyetemek hallgatói is részt
vesznek. Reményeink szerint egy hosszabb távú,
sikeres együttmûködés kezdete lesz az idei feltá-
rás, és lekerülhet a régészeti védettség a jelenleg
korlátozott ingatlanokról. Aki érdeklõdik a feltárás
iránt, és személyesen szeretné megnézni a hely-
színt, módja és lehetõsége van augusztus 7-ig, a
Rétföldi utca Magyar ház utcától keletre esõ részén
megtalálhatja.

*

60 millió forint összegû pályázati támogatásból tel-
jesen megújulnak a zamárdi háziorvosi rendelõk. A
projekt befejezési határideje 2015. október. Az át-
meneti idõszakban az alap betegellátást érintõ ne-
hézségekért a lakosság elnézését, türelmét és
megértését kérjük.

Csákovics Gyula polgármester

hagyja jóvá.
A parkoló kialakításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy
a szomszéd ingatlanon lévõ lakóház vonaláig ne kerüljön
parkoló beállás, és a parkoló északi végén gyalogos közle-
kedési kapcsolatot kell létesíteni az iskola udvara irányá-
ban.

16.  Debreczeni Tamás � MAXX-Hungary Kft közterület-
használati ügye
-  Debreczeni Tamás � MAXX-Hungary Kft részére enge-

délyezi 2015. június 5-tõl 2015. december 31. napjáig paint-
ball pálya üzemeltetésére a Szent István utca déli oldalán
lévõ önkormányzati terület használatát az eddigi évekhez
hasonlóan, 439.400,- Ft+infláció idõarányos bérleti díjért, s
felhívja a bérlõ figyelmét, hogy amennyiben az Önkor-
mányzatnak a területre szüksége van, a bérleti szerzõdést
kártalanítás nélkül fel kell bontaniuk, és a beruházásoknál
erre a tényre a bérlõ is legyen figyelemmel.

Matyikó Zsuzsa
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Tájékoztatás a Strand és B. my. Lake 
fesztiválokkal kapcsolatban

2015.évben a rendezvény idõtartama: augusztus 19-20-21-

22. Az építés várhatóan 2015. augusztus 13-tól kezdõdik

el.

Felhívjuk a t. Lakosság figyelmét, hogy az építkezés kezdetétõl

Zamárdi, Hársfa utcán keresztül is történik a kamionok köz-

lekedése.

A fesztiválhoz kapcsolódó egyéb területeken várhatóan
2015. augusztus 18-tól augusztus 23-ig a mellékelt térkép

szerinti lezárások lesznek érvényben, valamint a Zamárdi,

Szt. István úton az Eötvös utca és Szántód településhatár

között megállni tilos táblák kerülnek kihelyezésre.

A behajtási engedélyek várhatóan 2015. augusztus 11-tõl au-

gusztus 14-ig péntek 14. óra 45 percig vehetõek át a Város-

háza portáján munkaidõben, utána megérkezik a konténer

Zamárdiba és ott lehet kiváltani a behajtási engedélyeket.

A konténer pontos helyérõl további tájékoztatást adunk a

médiákban.

A �lezárt� területeken minden ingatlantulajdonos, a címe,
neve, forgalmi rendszáma leadása mellett max. 4 db behaj-
tási engedélyre jogosult. 

Hívható telefonszámok: 

Info vonal: 06 20 398 30 51
Zaj vonal: 06 1 9200676
Egyéb esetben: 107, 105, 104. 
A fesztivál ideje alatt 10.00- 22.00 óra között
06 30 858 1498-as telefonszám.
A riksák és taxik a térképen körülhatárolt, lezárt, területre
csak érvényes matricák és az Önkormányzattal kötött meg-
állapodás alapján hajthatnak be. 
---------------------------------------------------------------------------
A Strand és B my Lake Fesztivál várható idõpontjai a kö-
vetkezõ években: 

2016.évben  augusztus 18-19-20-21.
2017.évben augusztus 23-24-25-26.
2018.évben augusztus 22-23-24-25.
2019.évben augusztus 21-22-23-24.
2020.évben augusztus 19-20-21-22.
A Strand és B my Lake Fesztivál kapcsán a területbérleti
díj : 20.000.000,- Ft/ év. 

Türelmüket és megértésüket elõre is köszönjük! 

Zamárdi, 2015. július 22.
dr. Dudás Anita sk. jegyzõ
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Figyelem!

Értesítjük a lakosságot, hogy a Balaton Sound

fesztiválhoz hasonlóan az idei évben a Strand

és a  B my Lake fesztiválokra lesz lehetõség

félárú bérlet vásárlására

kizárólag zamárdi lakosok részére.

Strand fesztiválbérletbõl 150 db, B my Lake

bérletbõl 50 db. áll rendelkezésre.

Az igénybevételhez szükséges a

lakcímkártya és személyi igazolvány.

A korlátozott számú bérletekre tekintettel

lakcímenként 2 db bérletet áll módunkban ren-

delkezésre bocsátani.

Bérletárak:  Strand: 11 000 Ft,

B my Lake: 12 500 Ft.

A bérletek kizárólag személyesen vásárolhatók

meg és vehetõk át a Tourinform Irodában

(Zamárdi, Kossuth u.16) 

augusztus 12-én, szerdán 12-tõl 18 óráig.

Telefonos, internetes elõzetes lefoglalásra,

egyeztetésre, fizetésre nincs lehetõség!!!

Megértésüket köszönjük!

Baller Zsuzsanna

RENDELÉSI IDÕ AZ I. ÉS II.
HÁZIORVOSI 

RENDELÕKBEN 

(Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatt):

I.  háziorvosi körzet, Dr. Cseh Iván Patrik:

Hétfõ: 8.30-11.00

Kedd: 11.00-14.00

Szerd 8.30-11.00

Csütörtök: 11.00-14.00

Péntek:

páros héten: 8.30-11.30

(páratlan héten az II. háziorvosi körzet látja el
a betegeket)

II.  háziorvosi körzet,
Medgyesiné Dr. Benyes Mária:

Hétfõ: 11.00-14.00

Kedd: 08.30-10.30

Szerda: 13.30-16.00

Csütörtök: 8.30-11.00

Péntek:

páratlan héten 08.30-11.30

(páros héten az I. háziorvosi körzet látja el a
betegeket)

Sürgõs, életveszélyes esetben

mentõk: 104
Megértésüket köszönjük!

A közterület-felügyelet telefonszámai:

- központi szám: 06 30 8581498

- Keul Márk: 06 30 4491395

- Szabó Gábor: 06 30 6190637

- Troppert Péter: 06 30 247 3179
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Rendezvények augusztusban:

augusztus 6-9. Balatoni Játszadalom
Ingyenes animáció, kézmûves foglalkozás a strandon:
augusztus 8. szombat 14:00 � 19:00
Zenepavilon (Bácskai u.)
augusztus 9. vasárnap 14:00 � 19:00
Zenepavilon (Bácskai u.)
augusztus 14. péntek 16:00 - 19:00
Óriáscsúszda (Keszeg u.)
augusztus 16. vasárnap 15:00 � 18:00
Óriáscsúszda (Keszeg u.)
augusztus 21. péntek 16:00 � 19:00
Jegenye tér
augusztus 23. vasárnap 15:00 � 18:00
Jegenye tér
augusztus 14-16. BMW Autóstalálkozó
Helyszín: Szent István út, Autós kemping

augusztus 15. Strandröplabda kupa
Helyszín: Kossuth u. vége, röplabda pálya
augusztus 16. 17:00 óra  Lurkók vitorlára!-
ingyenes gyermekvitorláztatás � Bácskai u., kikötõ
augusztus 20.- ig csütörtökönként
16:30 órától Zamárdi séták (túravezetés) Gyülekezõ:
Tourinform iroda elõtt (Kossuth u.16.)
augusztus 19-22. Strand. Nagyon Zene Fesztivál és a
B.my Lake Fesztivál
Helyszín: Kecskeméti és Harcsa u. közötti partszakasz
augusztus 20. Szent István napi ünnepség
8:30 órakor a honfoglalási emlékmûnél
(Szélescsapás u. és a Fõ u. keresztezõdése).
Este 19:00 órától utcabál a Bácskai u. végén lévõ zenepa-
vilonnál, a tûzijáték: 21:30 órakor. 
augusztus 29. Dél-balatoni amatõr kettesfogathajtó ver-
seny Helyszín: Kossuth u. vége
szeptember 5. Vízi hálaadás Helyszín: Bácskai u. kikötõ
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Szálláskatalógus 2016  és a honlap szálláshely anyagának
frissítése
A 2016-os szálláskatalógus anyagának összeállításához fo-
lyamatosan várjuk az abban megjelenni kívánó szállástulaj-
donosok jelentkezését. A megjelenéshez szükséges nyom-
tatványok letölthetõk a zamardi.hu honlapon az iroda szol-
gáltatásai menüpontban, majd kitöltés és aláírás után e-
mailben, személyesen vagy postai úton kérjük hozzánk visz-
szajuttatni szíveskedjenek. Az eddig megjelent szállásadók-
a honlapon és a katalógusban megjelentek is -  e-mailben is
kapnak értesítést az újabb megjelenés lehetõségérõl, és ez-
úton is szeretnénk felhívni az új hirdetõk szíves figyelmét is
erre a lehetõségre. A szálláskatalógus 2016 kiadvány felke-
rül a turisztikai honlapra is letölthetõ formátumban decem-
bertõl. A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes, a kiad-
ványban történõ megjelenési lehetõség költségét a tájékoz-
tató levél tartalmazza majd. 

A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el, hogy
az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárokra el tud-
juk küldeni. 
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is kö-
szönjük!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette iro-
dánk a szolgáltatásait. A vásárláshoz szükséges az állami
horgászjegy!! 

Hûséges vendég
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.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan
pólók zamárdis logóval több színben és méretben, kulcs-
tartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka, strandtás-
ka, bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal
Sziget, Strand, B.my. Lake 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:
Augusztus 23-ig hétfõtõl szombatig 9:00-18:00 vasárnap:
9:00-17:00 óráig;
augusztus 24-tõl hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).
Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web:www.zamardi.hu

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

augusztus

5-e, 9:00-: vásár

6-9-ig: BALATONI JÁTSZADALOM

10-e, 9:00-: vásár

14-e, 19:30-:
Bellini : Puritánok � opera-keresztmetszet. Elõadja:
Kolonits Klára, Farkasréti Mária, Horváth István, Kelemen
Zoltán, Bretz Gábor. Zongorán kísér: Tóth Sámuel Csa-
ba. Házigazda: Csákovics Lajos.

20-a, 8:30-9:15: Városi Szent István-napi ünnepség a
millecentenáriumi emlékmûnél.

24-e, 9:00-: vásár

28-a, 9:00-: vásár

szept. 5-e: Vízi hálaadás a kikötõnél

Beszámolók, hírek: 
A harmadik térzene a Magyar Szabadság napja alkalmá-
ból a városháza elõtt zajlott. Nagyon örültem, hogy en-
nek a napnak a tartalma sok zamárdi polgár szívében
visszhangzott, szép számmal hallgattuk ugyanis a tabiak
muzsikáját. A helyszín kiválóan alkalmas térzenére, még
így is, hogy egy része építési terület. A jövõ évi fúvóskon-
cert még teljesebb szépségû környezetben zajlik majd!
A térzene végén a zenekar eljátszotta a Himnuszt a nap
apropójából, és most is bebizonyosodott, a szép élõze-
ne varázsát nem tudja elérni a gépi zene!
A Szent Iván-éji rendezvényünk két részbõl tevõdött ösz-
sze. Elõször a hagyományos idõutazás zajlott. Idén az
Aranyalma páros idézte meg zenéjével a korokat. A
templomtéri emlékmûnél 1848/49-et, az Emlékkeresztnél
a török kort, a Szervátiusz-féle emlékmûnél az Árpád-
kort. Körülbelül 150 �idõutazónk� volt az alkonyatban.
Utána a résztvevõk csatlakoztak a Szamárkõnél gyüleke-
zõkhöz, így, �mondhatni�, teltház elõtt játszották el a
Szentivánéji álmot a ságvári színjátszók. Nagyon élveze-
tes, nagyon derûs, nagyon hangulatos elõadást láthat-
tunk; egyetlenegy zavaró tényezõ volt csupán, a hûvös
idõ. Ez ellen elsõsorban ki-ki maga védekezhetett, az
ilyen gond benne van a szabadtéri rendezvények pakli-
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jában. A színdarab utáni tûzugrás nemcsak az õsi rítus
derûs utánérzése volt tehát, a tûz melege jólesett a még

jelenlévõknek. Nagyon köszönjük a ságvári körnek,
hogy mi lehettünk e darab bemutatásának utolsó állo-
mása. Kívánjuk nekik, hogy folytassák új darabbal külde-
tésüket, nagyon jól csinálják, és ígérjük, zamárdi meghí-
vásban lesz még részük! Mi pedig jövõre valószínûleg
visszatérünk a Szent Iván éji-idõutazás régi rendjéhez!
Idei tájházi idõszaki kiállításunk címe Elszakadt, megsza-

kadt, kiszakadt álomvilág. Emlékezés a 30-as, 40-es évek
filmcsillagaira. Azokra, akiknek karrierjét a kor döntõen
megszabta: pályájuk elszakadt, vagy végleg megsza-
kadt, vagy kiszakadtak tõlünk nyugatra.  Ágai Irén �
Bordy Bella � Csikós Rózsi � Eggerth Márta � Fényes Alíz
� Gaál Franciska � Goll Bea � Hajmássy Ilona � Hajmássy
Miklós � Hidvéghy Valéria � Jávor Pál � Kabos Gyula �
Karády Katalin � Kelly Anna � Kiss Ferenc � Mezey Mária
� Muráti Lili � Kiss Manyi � Páger Antal � Mály Gerõ � Per-
czel Zita � Rácz Vali � Rökk Marika � Simor Erzsi �
Szeleczky Zita � Szellay Alice � Szilassy László � Szörényi
Éva �  Szõts István � Tasnády Fekete Mária élete meg-
döbbentõen a kor tükre! De mi közünk van már azokhoz

az idõkhöz? Elmerengésre késztethet ez a válasz: �Tán
messze tûnt már e kor, szinte álom, de már szép álom,
hiszen az ember azt szereti mondani, hogy �csak a szép-
re emlékezem�. És ez így van rendjén! A tragédiák
betokozódott lövedékek a lelkünkben, ha szerencsénk
van. S hogy mégis élünk, az álommá szenderülõ múlt-
nak és a jövendõ valósággá váló álmoknak köszönhetõ.
Lelkünk balzsamainak.� Igen, az akkori szereplõk, fil-
mek, az akkori énekesek, zeneszámok nekünk már
álomszerûek, éppen ezért lehetnek érdekesek, ezért
érinthetnek meg, hiszen tudatunk mögöttiek, s mert
azok, életünknek mégis elemei. A megnyitón Lelovics
Zsolt és Hencz Ildikó játszott korabeli slágereket, Mak-
láry Góber Andrea idézte fel egy-egy nagy színész életét,

s Gál Péter tartott megnyitó beszédet. A kiállításon fotó-
portrék, életrajzok avatják be az érdeklõdõket ebbe az
�álomvilágba�. Lehet korabeli slágereket zongorázni, és
bármelyik filmcsillag éneklését, hangját számítógépen
kikeresni és meghallgatni. A kiállítás egész nyáron a
zamárdiaknak is rendelkezésére áll!  



XV. BALATONI JÁTSZADALOM 
2015. AUGUSZTUS 6 � 9.

Helyszín: a Bácskai utcai zenepavilon és környéke. Szíval-
kotás a Balaton Szíve tér és a Sirály hotel közti partszaka-
szon.

Augusztus 6-a, csütörtök, a Hagyományok napja:
13:00-19:00: Játékos tudomány � Gyenes Jánosék játék-

parkja a fizika csodái alapján.*
16:00-: Rúzsa Sándor, az alföldi betyár. Az Aranygyapjú 

Társulat zenés bábjátéka.*
17:00-: A Történelmi Bajvívó Egyesület középkori har-

cászati bemutatója és hadijátékai. **
18:00-: Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia legú-

jabb vásári komédiái.*
20:00-: A játszadalom megnyitója és táncház. Muzsikál a 

Dió Banda.*

Augusztus 7-e, péntek, a Versenyek napja:
13:00-19:00: Játékos tudomány � Gyenes Jánosék játék-

parkja a fizika csodái alapján.*
13:00-15:00: V. Zamárdi Fafoci bajnokság. Ø
14:00-16:00 : Parti versenyek (frizbi, fénygyûjtõ, labdás, 

egyensúlyozó, meregetõ, stb.) Ø
15:00-: 100 m-es kötélhúzó-verseny a parton. Ø 
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kézfogással 

a vízben (FIGYELEM: idõjárástól függõ PÓT 
IDÕPONT csak!!!)

17:00-: A Debreceni Triál Klub kerékpáros akrobata 
bemutatója. **

18:00-: Mátyás Szabolcs: Az arany nemzet - magyar és 
magyar származású olimpiai bajnokok és magyar 
eredetû sportok (gombfoci, röptenisz (turul)) 
bemutatása. *

Augusztus 8-a, szombat, a SZÍV napja:
10:00-20:00: DELL vízibirodalom (vízi játszótér) a 

kikötõtõl keletre. Ingyenes regisztrálás a kikötõi 
sátornál! Ø

13:00-: Elsõ �szívverés�: Kudumba interaktív dobshow.*
14:00-19:00: Gyerkõcprogram: népi ügyességi játékok, 

kézmûveskedés, asztali játékok, kvízvetélkedõ.*
15:30-16:00: Kudumba interaktív dobshow a szívalkotás 

helyszínén.*
16:00-: ZAMÁRDI A BALATON SZÍVE! � 

SZÍVALKOTÁS KÉZFOGÁSSAL  A VÍZBEN 
(FÕ IDÕPONT!!!) A SZÍV IDÉN A 
SZÜLÕKÉRT � ÉDESANYÁKÉRT, 
ÉDESAPÁKÉRT DOBOG!

17:00-: Márkus Színház: Kathputli � indiai komédia 
Zamárdiban.*

18:00-: Szívbõl jövõ furulyavarázs:
Fülep Benedek blockflöte-mûvész elõadása.*

Augusztus 9-e, vasárnap, a Családok napja:
13:00-15:00: Vízi versenyek. Ø
14:00-19:00: Gyerkõcprogram: népi ügyességi játékok, 

kézmûveskedés, asztali játékok, kvízvetélkedõ.*
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kézfogással 

a vízben (FIGYELEM: idõjárástól függõ PÓT 
IDÕPONT csak!!! Ha mégis e napon lenne a szív-

alkotás, a 16 órai program 15 órakor kezdõdik!)
16:00-: Szász Ilona - Joós Tamás: Violin király és Hanga 

királykisasszony meséje. Elõadja: Joós Tamás.*
17:00-: Szironta Együttes csengettyûkoncertje.* 
18:00-: Langaléta Garabonciások elõadása: Vitézi mókák, 

kunkori történetek.*
19:00-: Apereckorona bemutatása �

a játszadalom ünnepélyes zárása.*
Mindegyik nap kézmûvesek, népi iparmûvészek színesítik
a rendezvényt!
A játszadalom ingyenes!
A szívalkotásról és a fafoci mibenlétérõl külön tájékoztató
található a Zamárdi-honlapon!

Jelmagyarázat:
*: Rossz idõjárás esetén a jelzett program helyszíne a  

Közösségi Ház (Honvéd u.6.)
**: Rossz idõjárás esetén az adott program alkalmi 

idõpontban, idõjárástól függõen a helyszínen lesz 
megtartva a hétvége folyamán, kivéve a szívalkotást, 
amelynek elõre kijelölt pótidõpontjai vannak.

Ø: Rossz idõjárás esetén a jelzett program elmarad.
MÛSORVÁLTOZÁS ESETILEG LEHETSÉGES!
Információ: 06-30-3325009 vagy
06-84-345290 (9h � 18h között).

2015. augusztus 9.oldal Zamárdi Hírmondó

Kedves  Olvasók!
Lengyelország déli része, amelyet Kis-Lengyelországnak
is hívnak, hihetetlenül gazdag látnivalókban, és rengeteg
híres magyar személy és történelmi esemény emléke ta-
lálható ott. Szent László, Szent Kinga, Szent Hedvig,
Báthori István, Rákóczi, Bem apó, az elsõ világháború
hõsi halottai, Auschwitz, 1956 stb. � bõvíthetnénk a sort.
Szeptember 24-tõl szeptember 27-ig tartóan négy napos
kirándulást tervezünk oda kellõ számú érdeklõdõ és je-
lentkezõ esetén. Kedvcsinálásképpen a vázlatos prog-
ram:
1.nap: Zamárdi � Budapest � Besztercebánya - Árva vára

- Oravka (minden magyar szentnek 350 éves 
fatemploma - Krakkó (Fõ tér és környéke).

2.nap: Krakkó (Wawel) -  Wieliczka (sóbánya) � Tarnów 
(belváros, Bem apó, Petõfi, elsõ világháborús 
emlékek) - Krakkó.

3.nap: Biecz (városközpont) � Gorlice és környéke (elsõ
világháborús emlékek) � Újszandec és Ószandec
(városközpontok, elsõ világháborús emlékek, 

Szent Kinga nyomában) - Limanowa (Muhr 
Ottmár és huszárjainak hõstette, temetõje) � 
Krakkó.

4.nap: Auschwitz, Birkenau � Bielsko Biala � Zsolna � 
Körmöcbánya � Budapest � Zamárdi.

Az érdeklõdõknek, jelentkezõknek augusztus 10-e után
már egyre részletesebb információkkal szolgálunk!

Gál Péter (Közösségi Ház,
06-30-332 5009, koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu)
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VERDI után BELLINI
Ismét operaest a közösségi házban

Két évvel ezelõtt � a Verdi bicentenári-
um kapcsán � emlékezetesen szép dalest
zajlott le a közösségi házban. Azon este
sikerén felbuzdulva láttam neki egy
újabb komolyzenei est szervezésének.
Úgy érzem, a Balaton környékén is len-
ne � akár a közösségi ház méreteit meg-
haladó méretû � igény a komolynak ne-

vezett, ám a maga idején mindennapi
szórakoztató zenének szánt darabok
megismerésére. Egy ilyen, a maga korá-
ban rendkívül népszerû operára esett a
választásom: A puritánokra. 
Vincenzo Bellini remekét ma is sokfelé
játsszák világszerte, a magyar színpado-
kat furcsa módon mégis elkerülte. A
születése óta eltelt száznyolcvan eszten-
dõ alatt egy-két koncert kivételével még
sosem hangzott el hazánkban, így ez az
este ismét kuriózumszámba megy. Nagy
szerencse, hogy minden szerepre a hazai
énekes gárda legrátermettebbjét sike-

rült megnyerni. Külön-külön méltatásuk
sajnos meghaladná e híradás kereteit. 
A zamárdi önkormányzat támogatását
megköszönve, az opera fordítójaként és
az est szervezõ-házigazdájaként szere-
tettel várok minden érdeklõdõt a 2015.
augusztus 14-én, pénteken este 19:30-
kor kezdõdõ eseményre. 

Csákovics Lajos

Jegyek elõvételben válthatók Gál Péter-
nél a közösségi házban, illetve az elõ-
adás elõtt a helyszínen. 

OPERAEST
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ISKOLAI HÍREK Elõzõ lapszámunkból helyhiány miatt kimaradt
iskolai képek

Június 22-25 között Békéscsabán rendezték a
200 fõ alatti kis iskolák országos diákolimpiai
döntõjét, melyre megyei gyõztesként jutottak
be lányaink. Nagyon jó versenyzéssel a dobogó
második fokára állhatott fel atlétacsapatunk.
Az ezüstös sikercsapatban KARÉ KAMILLA,
FICSOR ZSÓFIA, FICSOR NÓRA,
PALKOVICS SZONJA, CSEHI GRÉTA és
WALTER DOMINIKA szerepelt nagyszerûen.

Lányok, büszkék vagyunk rátok!
Június 28-július 4. között fogadtuk lengyel
testvértelepülésünk,  Ustrziky  Dolne  sportis-
kolájának 25 diákját, igazgatóját és két
pedagógusát. A nagyon gazdag program mel-
lett a jó idõ is hozzájárult, hogy vendégeink jól
érezték nálunk magukat. Hadijáték, táncház,

kalandpark, íjászat, cirkuszlátogatás, tihanyi
kirándulás, kézmûves foglalkozás, két este
disco, lovas kocsikázás és sok-sok fürdõzés
után fájó szívvel búcsúztak tõlünk. Elmondták,
télen várják vissza tanulóinkat, s a tantestület
is meghívást kapott.
Nagyon sokan hozzájárultak, hogy vendégeink
felejthetetlen élményekkel utazhattak haza.
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NABE HÍREK

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek
a segítséget, amit bármilyen formában nyúj-
tottak e gazdag program megvalósítása során,
s egyúttal tolmácsoljuk vendégeink köszönetét
is.
Június 22- július 17 között nyári napköziben
tölthették tanulóink a vakáció négy hetét. 

H.J.

POSTALÁDÁNKBÓL:

Szauer Rózsa asszonynak, a Nõk a Balatonért Egyesület

elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Balaton Világörökségéért Alapítvány Kuratóriuma

nevében tisztelettel köszöntjük a NABE elnök asszonyát, az

Egyesület fennállásának 20. évfordulóján. Kérjük,

szíveskedjen tolmácsolni az egyesület elnökségének,

tagságának és valamennyi csoportjának jókívánságainkat.

Megtapasztaltuk, és nagyra értékeltük a szervezet érdemes

és értékes munkáját, átérezve azt az alapos és a nõi lélekre

jellemzõ empátiával elõkészített és végrehajtott számos cse-

lekménysorozatot, ezernyi szép programot, parkot,

könyvet, eseményt szeretett �Magyar Tengerünk�, a

Balaton védelméért, megbecsüléséért.

Köszönjük ezúttal is, hogy szervezetünket is meg-

pártolták, tanácsaikkal és támogatásukkal segítették, hogy

az Alapítványunk egy szép mérföldkõhöz ért, a Balaton-

felvidék Kultúrtáj várományosi övezetet a Miniszteri ren-

delet erõsíti június 2.-a óta.
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BIO TIPPEK AZ EGÉSZSÉGES RÓZSÁÉRT!

Érzékeny növény a rózsa: a gombák, tetvek és talajlakó ro-
varok gyorsan végeznének vele, ha nem kapna a kertésztõl
elegendõ figyelmet. Sajnos a betegségek és kártevõk miatt
gyakran nem olyan vonzó a rózsák látványa a kertünkben,
és a várva várt virágok helyett már csak elszáradt szárakat
és barna leveleket találunk. Az alábbi bio tippek megmu-
tatják, hogyan kell megvédeni a rózsát vegyszerek nélkül a
károsítók ellen, hogy szép virággal kedveskedjenek ne-
künk!

FOKHAGYMA a betegségek ellen

Ha a rózsa tavasszal kihajtott, az új levelek és hajtások per-
metezésével megakadályozhatjuk a gombák okozta beteg-
ségek fellépését, mint a lisztharmat, a csillagpenész vagy a
rózsarozsda. Erre a célra kiválóan alkalmas a fokhagyma!

A recept pedig a következõ: 20 gerezd fokhagymát forral-
junk fel 1 liter vízben 15 percig, majd a fõzetet hagyjuk 24
órát állni. Hígított vízzel (1:10 arányban) három napon át
reggel, délben és este permetezzük le a rózsákat. Illatos ró-
zsánál a földbe is szúrhatjuk a fokhagymagerezdeket per-
metezés helyett!

Így hat a CSALÁN

A csalánlevél kiváló trágya és nem utolsósorban erõsíti a
növények immunrendszerét. 1 kg csalánt (legjobb csak a le-
veleket felhasználni), felaprítunk és 10 liter esõvízzel egy
edénybe meleg, napos helyre tesszük. Amikor már nem
habzik, és sötét színû lesz, elkészült a lé, amit szitán keresz-
tül szûrjünk le. Ha trágyázni szeretnénk a rózsát, akkor hí-
gított vízzel 1:10 arányban permetezzük a növényeket, de
csak virágzásig! Ha viszont permetezni szeretnénk vele, ak-
kor erjedés elõtt (mielõtt habzik) szûrjük le, és csak enyhén
hígítva, borús idõben, kéthetente permetezzük le a rózsá-
kat.

Tréfáljuk meg a levéltetveket

A levéltetvek jelenléte a rózsabimbókon gyakori látvány,
aminek leginkább csak a madarak, a fátyolkalárvák és a ka-

ticabogarak örülnek. Ezek a hasznos élõ szervezetek ter-
mészetes módon gyérítik a levéltetveket. Ezenfelül a csa-
lánfõzet is segíthet a növényi nedveket szívogató kártevõk
ellen: összevágott csalánleveleket forrázzunk le forró víz-
zel, hagyjuk állni egy éjszakán át, majd szûrjük le. Ezzel a
teával öntözzük a rózsabimbókat, és a siker garantált lesz!

Megfelelõ TALAJTAKARÁS a gombák ellen

Amíg kicsi a rózsánk, kezdetben a levágott fû, csalán és
zsurlólevél keveréke kiválóan alkalmas talajtakarásra, sõt
még azok magas nitrogéntartalma is zöldíti a rózsákat. Jú-
niustól azonban jobb, ha páfrány, büdöske vagy körömvirág
levágott levelét használjuk. Mielõtt azonban elvégezzük a
talajtakarást, a régi, lehullott leveleket távolítsuk el, hiszen
az elõzõ évi gombaspórák gyakran ezeken telelnek át!

Gilisztaûzõ VARÁDICS a lárvák ellen

Nemcsak a bogarak, hanem azok lárvái is károsítják a ró-
zsákat. Az augusztustól kikelõ lárvákat gilisztaûzõ varádics-
fõzettel távol tarthatjuk a kedvenceinktõl, ami akár a fonál-
férgek ellen is hatásos lehet. A kifejlett bogarak a nap fo-
lyamán alig láthatók, de a táplálkozásukkal nyomot hagy-
nak a leveleken, bimbókon. Az éjszaka aktív bogarakat ösz-
szegyûjthetjük, ha kora reggel törölközõvel megrázzuk a
rózsákat, és a lehullott bogárkát összeszedjük.

Nem kell mindig a kemikália, a természet is tud nyújtani
számos egészséget támogató trükköt! 

Forrás: Internet

Ma délután a rádiót hallgatva döbbentünk rá, hogy köszön-

tésünkkel még nem mondtuk el mindazt a jókívánságot,

biztatást, további sikerek reményét, amit a NABE

egyesület és minden tagja is megérdemel, - de ez az egész

év a jubileum éve, - úgy gondoljuk, nem késtünk el.

Adjon a Jó Isten minden NABE csoport valamennyi tagjá-

nak jó egészséget, derût, örömet az elért és elérendõ célok

teljesítése során.

Üdvözlettel:

Sándor Péter Káloczi Kálmán

a Balaton Világörökségéért Alapítvány

kuratóriuma nevében



HARMÓNIÁBAN ÖNMAGUNKKAL ÉS A VILÁG-
GAL

NYÁRI AKADÉMIA 2015.

Egy 2013-ban készült Eurostat felmérés alapján az
� élettel való általános elégedettség tekintetében

sajnos elég gyatrán állunk: holtversenyben 
a ciprusiakkal, a görögökkel és a portugálokkal

a 3. legrosszabb helyet foglaljuk el.�

/Miért vagyunk boldogtalanok?
Somogyi Hírlap 2015. július 9./

Köztudottan elégedetlen, panaszkodó nép vagyunk. Nem
csoda, hogy egy 158 országot átfogó boldogságrangsorban
Magyarország a 104. helyen áll. Ezért is volt idõszerû és
nagy érdeklõdésre számot tartó nyári akadémiánk elsõ elõ-
adása, mely szerint a boldogság tanulható.
Elõadónk, dr. Parádi József pszichiáter, pszichoterapeuta

szerint boldogságra való képességünk 50 %-ban öröklött
tulajdonság, 10 %-ban a körülményeink határozzák meg, és
a maradék 40 % az egyén szemléletmódján, cselekedetein
múlik. Ez a nem kevés 40 % arra utal, hogy magunk is so-
kat tehetünk azért, hogy boldogok legyünk.
Parádi doktor hangulatos, interaktív, sok gyakorlati példát
felsorakoztató elõadásából az elégedett személyiséget jel-
lemzõ tulajdonságok egész sorát ismerhettük meg. 
Milyen is a boldog ember? Ime, a felsorolás a teljesség igé-
nye nélkül:

segítõkész, az élet szépségeit meglátó, értékelõ, a kapott
jóért hálás, a jelenben élõ, de a jövõbe optimistán nézõ, cél-
tudatos, testét �lelkét ápoló /elõbbit rendszeres mozgással,
utóbbit  vallási és/vagy spirituális hittel /, családi és társas
kapcsolatait erõsítõ, empatikus, elfogadó, hiteles / a visel-
kedése fedezete szavainak/ 

Az elõadás szembesítés volt önmagunkkal. Arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy ha saját elégedetlenségünk, bol-
dogtalanságunk okait nem csak a külsõ körülményekben
keressük, nem mindenért a kormányt, a munkahelyet, csa-
ládtagjainkat, a szomszédot stb okoljuk, hanem magunk-
ban is hajlandók vagyunk vizsgálódni és lépéseket tenni, az-
zal nagyságrendekkel elégedettebbé, boldogabbá lehetünk.
És ezt hogyan tudjuk a mindennapokban megvalósítani? 
Nos, ehhez kaptunk avatott szakembertõl megszívlelendõ
jó tanácsokat.

A nyári akadémia 2. elõadása is a boldogságkereséshez
kapcsolódott. Azt tudtuk meg, 
�Hogyan segíthetnek álmaink önmagunk megismerésében,
problémáink megoldásában�
Az elõadás sok meglepetéssel szolgált. Ki gondolta volna,
hogy álmaink minden szereplõje mi magunk vagyunk? És
álmaink � legyenek azok jósló, figyelmeztetõ, erotikus, po-
zitív végû, visszatérõ stb � mindig jót akarnak, mert elõhoz-
zák a bennünk rejlõ lehetõségeket. Persze tudnunk kell az
álom által kapott információt kezelni, s akkor segítséget

kaphatunk félelmeink legyõzéséhez, problémáink megol-
dásához. Elõadónk gyakorlati jó tanácsokat adott arra, ho-
gyan emlékezzünk jobban álmainkra, hogyan jutathatnak
el álmaink a nagyobb jólléthez..
Parádi doktor számított a hallgatóság aktív részvételére.
Álomélmények, kérdések, humoros válaszok sorjáztak a
közel kétórás együttlét alatt. Sokat nevettünk, jól éreztük
magunkat, érdeklõdéssel várjuk a következõ alkalmakat /
A stresszrõl augusztus 31-én, a konfliktusok kezelésérõl
szeptember 14-én, boldogító módszerekrõl október 12-én
hallhatunk elõadást/

Zamárdi Hírmondó 14.oldal 2015. augusztus

HARMÓNIÁBAN ÖNMAGUNKKAL
ÉS A VILÁGGAL

A LELKI EGÉSZSÉG címû nyári akadémia 3.
elõadása

A STRESSZ TÜNETEI ÉS KEZELÉSE

� Minden tünet felszólítás arra, hogy tégy valamit
magadért!�

Elõadó: Dr Parádi József pszichiáter, terapeuta

Idõpont: augusztus 31. / hétfõ/ 18 óra

Hely: Közösségi Ház Zamárdi, Honvéd utca 6.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk:

Egészségõr Egyesület

KIRÁNDULÁS NYUGAT �
MAGYARORSZÁGRA

Idõpont: szeptember 26 � 27 /szombat � vasárnap/
Úti cél: Kõszeg � Szombathely � Kámon � Ják

Program: 
1. nap
Városnézés Kõszegen, délután vidám szüreti
parádé, kirándulás a Király-völgybe, vacsora az
Irottkõ étteremben, szállás Szombathelyen
2. nap
Városnézés , falumúzeum majd ebéd
Szombathelyen, délután a kámoni arborétum és a
jáki templom megtekintése
Hazaérkezés 20 óra körül.
Várható költség 12000 Ft, tagoknak 10500 Ft, amely
a kirándulás teljes költségét tartalmazza. 5000 Ft
elõleget legközelebbi összejövetelünkön, augusztus
31-én 17 és 18 óra között lehet befizetni.

Elõzetes jelentkezés telefonon:
Takácsné Szilvi: 30/ 850 9911
Pergéné Kriszti: 30 / 945 3640
Nagy Magdi      30 / 33 24301

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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MÛVÉSZTÁBOR

Június 21-27. között került megrendezésre már
nem elõször, hanem 5. alkalommal Tálos Ágota,
Zamárdiban alkotó képzõmûvész által megálmo-
dott mûvésztábor.

Az alkotótábort egy bemutató kiállítás nyitotta, ahol
a résztvevõ
mûvészek ko-
rábbi mûveik-
kel mutatkoz-
tak meg.
Ez a kiállítás
végig látható
volt a falakon,
de folyamato-
san bõvült is az
itt, Zamárdiban
készült képek-
kel. Miközben a
falon függõ ké-

peket néztük, beleshettünk abba a csodás folya-
matba is, ahogy a festék vászonra kerül, és a szí-
nes pacákból kép születik. A mûvészek kedves és
közvetlen módon meséltek is képeikrõl, közelebb

hozva ezt a va-
rázslatos vilá-
got.
Zárásként a
festõmûvészek-
bõl alakult
m i n i z e n e k a r
keltett megle-
petést, valamint
Jancsó Bene-
dek fiatal  zon-
g o r a v i r t u ó z
(mellesleg re-
mek szörfös)

futamai hallatán esett le az állunk. Szó szerint is
többszínû esemény méltó módon színesítette

Zamárdi kultu-
rális kínálatát. A
jövõben tárlat-
vezetéssel, a
technikák be-
mutatásával, ki-
próbálásával,
gyerek foglal-
kozásokkal le-
hetne még nyi-
tottabbá tenni a
tábort, amire
van is lehetõ-
ség és igény is.
A Közösségi
Ház igazán al-
kalmas ottho-

nává vált az eseménynek, köszönet minden támo-
gatónak és a szép számú látogatónak.

Hirschmann Attila



Újabb siker
a bajai motorcsónak EB futamon.

Kedvezõtlenül indult a 2015. évi motorcsónak
Európa-bajnoki futamsorozat a Forma 250 ver-
senyzõk számára, mivel az elsõ futam az olasz-
országi Borettóban a kedvezõtlen idõjárás miatt
félbeszakadt, így a versenyzõk hiába utaztak ki
a versenyre. 

A második futam hazai pályán, Baján került
megrendezésre július 4-5-én. Már az edzések so-
rán látszott, hogy Bodor Peti hajója �jól megy�,
és esélyes a helyezésre. Az elsõ futam rossz
rajtját követõen Peti behozta hátrányát, és fölé-
nyesen nyerte az elsõ futamot. A második ver-
senynapon újabb futamgyõzelem, ezzel úgy lát-
szott, hogy megnyeri a versenyt az olasz Rossi
elõtt, akinek két második helyezése volt ekkor.

Következett a harmadik futam, ahol a motor
meghibásodása miatt kiállni kényszerült, így le-
csúszott a dobogó elsõ helyérõl, és csak máso-
dik lett. A versenyt két második és egy elsõ
hellyel az olasz motorépítõ mérnök, Rossi nyer-
te.

Következik a német futam, ahol sikerülhet vég-

re egy megérdemelt elsõ helyet elérni. Szurkol-
junk együtt Bodor Péter sikeréért.
(A képen a díjkiosztó, balra Bodor Péter, a Vá-
ci Autó SE versenyzõje.)

margó
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BARÁTI KÖR HÍREI

Gyermek vitorlás programok Zamárdiban
2015. 

Július 5-én, vasárnap végre az idõjárás is megenged-
te, napsütés és kedvezõ szél mellett elindulhatott a
Lurkó gyerekvitorlás program. 
A meghirdetett idõpontban rengeteg gyerek várako-
zott a kikötõ bejáratánál a �vitorlás-zászló� tövében,

hogy felvegyék a mentõmellényeket és beszállhassa-
nak a 2 kijelölt vitorlásba. A szervezõk biztosítottak
mindenkit, hogy addig folyik a hajózás, ameddig min-
den gyerek sorra nem kerül, ettõl megnyugodtak a
kedélyek, és türelmesen várakozott mindenki, hogy
beszállhasson.

A két hajó folyamatosan fordult a gyerekekkel, és en-
nek eredményeként közel 60 gyerek próbálhatta ki a
vitorlázás nyújtotta élményt. Végezetül még �repetá-
ra� is sor kerülhetett azok számára, akik végig a par-
ton maradtak és megvárták a közel 2 órás program
befejezését.
A gyerekek hajóztak, a szülõk izgultak és fényképez-
tek, így az egész családnak jó szórakozást nyújtott az
idei elsõ Lurkó program Zamárdiban. (Képünkön az
egyik induló csapat és a hajóba szállás.)

Ugyancsak szép idõben kezdõdött meg a négynapos
�kalóz-tábor� a jelentkezõk számára. A 10 kalózjelölt a
tábor ideje alatt megismerte a hajósélet szép és nehe-
zebb oldalát egyaránt. Képünkön az indulás elõtti pil-



2105. augusztus 17.oldal Zamárdi Hírmondó

� A Balaton elnevezés a szláv blato szóból származik, mely mocsarat, lápot, sarat jelent. Latin elnevezése, a
Lacus Pelso, illetve a németek közkedvelt Plattensee szava egyaránt a tó sekély voltára utal.

� A Balaton medrének kialakulása mintegy 15 ezer évvel ezelõtt, a földtörténeti holocén korszakban kezdõ-
dött, így viszonylag fiatal természeti képzõdménynek számít. A tó létrejöttében a szélerózió és a tektoni-
kai mozgások egyaránt szerepet játszottak. 

� A Balaton vízállása már több alkalommal is olyan alacsony volt - legutóbb 2003-ban -, hogy sokan jövõ-
beli kiszáradását is megjósolták. Bár a vízszint jelenleg optimális, a sekélynek számító tó emberi beavatko-
zás nélkül néhány ezer év alatt teljesen feltöltõdne. 

� A tóban található 1800 millió köbméter víz teljes kicserélõdéséhez több mint két év szükséges. Még ha a lá-
togatottabb strandokon ez nem is szembetûnõ, a tó vízminõsége kiváló, a Balaton rendelkezik Európa egyik
legtisztább víztükrével. 

� A Balaton vízfelületén tavak esetében szokatlan méretû, akár 1,95 méter magas és 2-12 méter széles hullá-
mok is kialakulhatnak. Ez egyrészt a sekély vízmélységbõl és a meder interferenciájából, másrészt a szél és
a Balaton-felvidék hegyeinek kölcsönhatásából fakad. 

� A Balaton és környékének éghajlatában az átlagosnál erõsebbek a mediterrán és az óceáni hatások. Ez a na-
pos órák számában is megnyilvánul, mely évente kétezer körül mozog. 

� A hirtelen, méregzöld hullámokkal lecsapó balatoni viharokat szinte minden turista jól ismeri. A viharok
azonban nem sûrûségük, hanem gyors kitörésük és a meredek hullámok miatt veszélyesek - alig 20 perc
alatt 35 m/s erejû széllökések is kialakulhatnak. Az eddigi legerõsebb, csaknem 130 km/h sebességû szelet
1961-ben mérték. 

� A Balaton már az ókori Római Birodalom idején is népszerû hely volt. Több római császár is elidõzött a kör-
nyéken - Tiberius Badacsonynál, Galerius pedig Siófoknál -, emellett a fenékpusztai ókori romkert is az egy-
kor itt élõ rómaiak emlékét õrzi. 

� A Balaton kialakulásához a magyar mondavilágban is számos történet fûzõdik. Ezek egyike szerint a kör-
nyéken hajdanában két óriáscsalád élt, kiknek családfõi egy napon úgy összekaptak, hogy végül egyikük
sem maradt életben. A monda szerint asszonyaik könnyeibõl született meg a tó. 

� A Balaton hazánk szinte összes mûvészét megihlette. Sok költõ, író, képzõmûvész és színész töltötte itt a
nyarakat - többek között Jókai Mór, Kisfaludy Sándor, Blaha Lujza - vagy épp egész életét, emellett számos
mûvésztelep neve fûzõdik a tóhoz. 

Forrás: www.femina.hu
MZS

lanatok látszanak, amikor a szárazföldi �bárkán� is-
merkedik a legénység. Ezt követte az igazi hajókkal
való hajózás. A tábor idején megismerkedtek a mat-
rózok a tihanyi partokkal, integettek közvetlen közel-
rõl a kompok utasainak, és Földvártól Siófokig bejár-
ták a déli parti vizeket. A jó hangulathoz hozzá tarto-
zott a kiváló ellátás, a jó ebédek és a záró �palacsin-
taparti�is.

A tengerészek jó hangulat mellett köszöntek el egy-
mástól és a kapitányoktól.

Jövõre újra találkozunk, addig is jó szelet!

T u d ta - e ? Érd e ke s sé ge k  a B a la to n ró l
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Csákovics Pál zamárdi halász
szerzõdése 1837.

Capsa 15. nov. 25.  (tartalmi kivo-
natban)

A Tihanyi Uradalom átadja Csákovics Pál zamárdi la-
kosnak a szántódi tóban és a Balatoni Sávos nevû vi-
zén a gyalog és lovas halászatot egész a siófoki hatá-
rig a következõ feltételekben:

1. Átengedik a fent megnevezett gyalog és lovas
halászatot egész a siófoki határig úgy, hogy
az árenda ideje kezdõdjön 838. dik évi
januárics elsején, és tartatni fog három
egymásutáni esztendeig, 840.-ig.

2. Tavaszi vetésnek ad a földesúr kukoricnak va-
lót Jabai pusztáján két holdat, minden cenzus
és dézsma nélkül. A földet maga tartozik meg-
mûvelni.

3. Köteles lészen az árendára 400 Ft-ot, felét
Szent Jakab napkor, második felét esztendõ
végével az Uradalmi pénztárba befizetni.

4. Tartozik esztendõként az Uraságnak két má-
zsa fogast, télen fontját 18x-jával, nyáron pe-
dig egy mázsa pontyot 12 x-jával szállítani.
Ezenkívül esztendõként konyhára való halat
Három mázsát, fontját 3x-jával beszolgáltatni.
Megjegyzi a szerzõdés, ha fogasból a kivetett
mennyiségen felül többet szolgáltat be, azt fo-
lyó áron; a konyhahalat pedig, fontját 9x-jával
fogja neki az Uraság kifizetni.

A konyhahalra nézve megkívánja az Uraság, hogy
a három mázsából minden héten pontosan
hat fontot (akárhol veszi) a hosszú és 40 napi
és ádventi böjtökben és kántor hetében pedig
mégnagyobb mennyiséggel melyet neki az
Uraság elõre megjelent; Szántódon, az Ura-
dalmi Tiszti háznál beszolgáltatni tartozik.

Mely feltételeket teljességben alulírott zamárdi lakos
elfogadja és betartására magát kötelezi. A szerzõdés
két példányban készült, a megerõsítés után kiadatott.

Kelt Tihanyban a Tiszti Széken Novem. 29-én 837.

Csákovics Pál árendás Rauch Szaniszló

Friesz Kázmér

HELYTÖRTÉNET
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Augusztus hónapban
Zamárdi

csütörtök: 19 óra
szombat: 19 óra
vasárnap: 9:30 óra

Kápolna
vasárnap: 8 óra, 19 óra

Balatonendréd
péntek: 19 óra
vasárnap: 11 óra

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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

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: 2015. 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 E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16.00 órakor. Helye: Zamárdi, Aradi utca-

Poeltenberger Ernõ köz sarkán lévõ imaház.
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Kiss Jenõné

Kocsi György

Nagy Dezsõné

Barta Ilona

Gubányi Katalin

Csehi József Gábor (ZTV)

Döme Tamás (ZTV)

Karsai Gyöngyi (ZTV)

Perge Lászlóné

Szakáli Anna

Zamárdi díszpolgárai 2015-ben:

Zamárdiért kitüntetést kaptak:
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. június 29-i ülésérõl 
Csákovics Gyula polgármester tájékoztatta a képviselõ-
testületet, hogy a zamárdi szabad strand ez évben is
megkapta a Kék Hullám zászlót, a megszigorodott felté-
telek ellenére. Mindenkinek köszöni az ezzel kapcsola-
tos munkáját.

A képviselõ-testület:

1. Óvoda fenntartással/fejlesztéssel kapcsolatos felada-
tok, eszközbeszerzések árajánlatainak ismertetése

- a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda részére 30 db 
fém lábas szék beszerzésével a Fair Play Trade
Kft-t bízza meg, bruttó 180.000,- Ft+ szállítási költ-
ség összegben.

- az Óvodában: parketta burkolat elkészítésével Mádi 
Péter vállalkozót bízza meg 657.510,- Ft+ÁFA ösz-
szegben.

- fix üvegfal építésével a Balatoni Szép-Lak Bt-t bízza 
meg 209.692,- Ft+ÁFA összegben.

- festési munkák elvégzésével megbízza Bertalan Péter
vállalkozót, 957.222,- Ft összegben.

- korlát készítésével megbízza a Balatoni Szép-Lak
Bt-t bruttó 140.000,- Ft összegben.

2. Döntés a 2015. évi lakossági víz-és csatornaszolgálta-
tás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

- a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjá-
nak csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Ál-
lamkincstár felé.  Meghatalmazza a polgármestert az
állami támogatás igénylésének benyújtására és a pá-
lyázattal kapcsolatos teendõk lebonyolítására. 

3. PART FM rádióval kapcsolatos együttmûködés

- a Part FM rádiót a 2015. évi költségvetésben biztosí-
tott 600.000,- Ft-on felüli +400.000,- Ft-tal abban az
esetben támogatja, amennyiben az Önkormányzat 
rendezvényeire kitelepül, a Tourinform Irodával elõ-
re egyeztetett idõpontokban.
Az Önkormányzat a Kossuth Lajos utcai vizesblokk-
nál történõ internet-hálózat kiépítésének kérdését a 
2016. évi költségvetés tárgyalásakor tûzi napirendre.

4. Szelektív hulladékgyûjtés bevezetése

- úgy határoz, hogy 2015. október 1. napjától kerüljön
bevezetésre a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés,
és az ezzel kapcsolatos 1.459 M Ft többlet költséget 
vállalja. 

- a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetésé-
vel egyidejûleg a gyûjtõpontokat meg kívánja szüntet-
ni Zamárdi területén.

- a szelektív hulladékgyûjtés napjaira vonatkozóan a 
Siókom Kft. javaslatát követõen kíván álláspontot ki-
alakítani.

5. Templom térre vonatkozó javaslat megtárgyalása 
(Egyesület Zamárdiért Társaság)

- megtárgyalta az Egyesület Zamárdiért Társaság tagja
által készített vázrajzot a templom mellett térre vo-
natkozóan, és véleménye szerint az elképzelést össz-
hangba lehet hozni az elkészült tervekkel. Az iskola 
területén a térelhatároló fal létrehozását is elképzel-
hetõnek tartja, de mindkét esetben további egyezte-
tések szükségesek.

6. Vasútállomás mögötti parkoló közvilágítás kiépítése

- megbízza a legalacsonyabb árajánlatot adó Magyar és
Társa 2000 Kft-t, a vasútállomás mögötti parkoló 
közvilágításának kiépítése tárgyában �Boulevard� led
lámpatest beszerzésével 894.670,- Ft+ÁFA vállalá
si áron.

7. Zamárdi, Szent István utca � Szabadság tér keresz-
tezõdés, közlekedés

- kéri, hogy a hivatal kérje ki a Közútkezelõ Kht-tõl a 
közlekedési tükör kihelyezésére vonatkozó vélemé-
nyét a Szent István utca � Szabadság tér keresztezõ-
désében, illetve egyéb, megállást tiltó tábla kihelyezé-
sével kapcsolatban (Batthyány utcáról kihajtók védel-
me érdekében az üzletek árufeltöltése kapcsán).

8. Zamárdi, Dobó István utcai játszótér bekerítése

- úgy határoz, hogy a Dobó István utca játszótér körül
1 méteres magasságban kerüljön kialakításra a kerí-
tés fémbõl azzal, hogy a hivatal kérjen árajánlatot 
Kovács Mihály helyi vállalkozótól a kerítés elkészíté-
sére.

9. Taxi várakozóhely kijelölése vasútállomás mögött

- úgy határoz, hogy 1 db taxi várakozóhelyet a vasút-
állomás mögötti parkolóban, tábla kihelyezésével ki-
jelöli.

10.Õstermelõi piac helyének meghatározása

- úgy dönt, hogy maradjon a jelenlegi helyén az õster-
melõi piac, de a részletek kidolgozására kérjék fel a 
fõépítészt.
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Összefoglaló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. július 21-i, rendkívüli ülésérõl 

1. Siófoki utca-Deák Ferenc sétány lakóinak kérelme

A képviselõ-testület megtárgyalta a benyújtott kérelme-
ket, és javasolja, hogy az Önkormányzat egyeztessen a
MÁV-val a hangosbemondó lehalkítása ügyében 2015.
augusztus 1-jei határidõvel, illetve a jegyzõ kérje fel a
MÁV-ot, a vasúti szerelvények fékezésekor keletkezõ - a
lakóövezetekre vonatkozó jogszabályi dB elõírásainak
megfelelõ- zajszint csökkentésére vonatkozóan, hogy
mindenképp szülessen megnyugtató megoldás, akár a
vonatszerelvények cseréjével, akár a peron melletti
mindkét oldali zajfogó falak kiépítésével, lehetõség sze-
rint 2015. szeptember 1-jei határidõvel. Amennyiben
szükséges, kerüljön sor egy közös zajszintméréssel egy-
bekötött bejárásra is. 

Az Önkormányzat a Deák Ferenc sétány helyreállításá-
val, felújításával kapcsolatban megvárja a 2015. október
30-i, végleges átadási határidõt a NIF Zrt. részérõl, és
azt követõen kíván dönteni a megoldásról.

2. Zamárdi általános iskola néptáncos gyermekeinek 
díjfizetési kötelezettsége 2015/2016 tanévben

Az Önkormányzat az iskola néptánc oktatásra vonatko-
zó térítési díjának különbözetét a 2015/2016 tanévre vo-
natkozóan (a 2014/2015 tanévhez viszonyítva) 100 %-os
összegben átvállalja a tartalék terhére azzal, hogy
amennyiben a néptáncra beiratkozott diák év közben
nem folytatja tovább a tanulmányait, akkor a különbözet
összegét az Önkormányzat részére meg kell fizetnie. 

3. Térfigyelõ kamerákkal kapcsolatos határozat módo-
sítása

A kt. megtárgyalta a térfigyelõ kamerákra vonatkozó tá-
jékoztatást, és a 186/2015. (VI.15.) KT számú határoza-
tát úgy módosítja, hogy a kamerák beszerzésére vonat-
kozóan elfogadja a Supra Kábeltelevíziós Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft ajánlatát 2 218 500,- + Áfa Ft összeg-
ben. A pályázaton elnyert 2.425.385- Ft és az árajánlat
közötti összeg különbözetét az Önkormányzat a céltar-
talék terhére biztosítja.
4. Zamárdi villák, nyaralók felmérésére felhatalmazás

A kt. támogatja, hogy a Zamárdi Tourinform Iroda, Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár a város kb. 50-80, hábo-
rú elõtt épült, építészetileg értékes nyaralóját felmérje,
az eddigi dokumentációt használhassa, e határozatra hi-
vatkozással megszólító levélben a tulajdonosok segítsé-
gét kérje, hogy az olvasóközönség számára a régi nyara-
lói életet bemutató, de építészettörténeti szempontból is
fontos könyv anyaga jöhessen létre. E könyv majdan be-
leilleszkedne az utóbbi években kiadott zamárdi köny-
vek sorozatába.
5. Balaton Sound fesztiválhoz kapcsolódó zaj és IFA 

kérdések megtárgyalása

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
megtárgyalta a Balaton Sound rendezvény kapcsán az
alábbiakat, és kéri, hogy a Sziget Kft. az elkövetkezõk-
ben szerezzen érvényt azoknak: 
�a zaj határértékek nappali és éjszakai idõszakokban
történõ betartása (felsõbb jogszabályok alapján is), 
�a hatósági eljárások határidõben történõ megindítása,
hiánypótlások, stb. határidõn belüli teljesítése,
�az IFA-mentes magánszállások listájának közlése, mi-
nimum a fesztivál kezdõnapja elõtti napokban történjen
meg a Hivatal részére, 
�a rendezvényterületen értékesítést, szolgáltatást nyújtó
vállalkozások listájának átadása a fesztivál kezdete elõt-
ti héten történjen meg a Hivatal részére, 
�az IFA bevallást a szervezõk tegyék meg a fesztivál vé-
ge után haladéktalanul,
�a Sziget és /vagy a Volt Kft. létesítsen telephelyet
Zamárdiban, a korábbi ígéreteknek megfelelõen,
�a szerzõdésben foglalt pontok maradéktalan betartása. 
A fentiek értelem szerint a Strand és B my Lake feszti-
válokra is vonatkoznak, ahol a Volt Produkció Kft-t kéri
azok betartására.

MZs

11.Zamárdi, Zöldfa utcai koktélbár zeneszolgáltatása

- felhívja Havas Péter üzemeltetõ � Zöldfa utcai kok-
télbár figyelmét a zeneszolgáltatásra vonatkozóan a 
hatályos jogszabályokban foglaltakra és arra, hogy 
amíg a szükséges engedélyeket nem szerzi be, a zene-
szolgáltatást függessze fel. 

12.Zamárdi kertmozival kapcsolatos tájékoztatás
- a kertmozi zajvédõ falának kiépítésére vonatkozó 

elõkészületekre felkéri a hivatalt, és lehetõség sze-
rint rövid idõn belül kerüljön megvalósításra.

13.Brettyóval kapcsolatos alkotmánybírósági beadvány

- felkéri dr. Kállay-Németh Imola jogi képviselõt, hogy
a Brettyóval kapcsolatos alkotmánybírósági bead-
ványt készítse elõ, és nyújtsa be.



Zamárdi Hírmondó 4.oldal 2015. szeptember

2015 | 08 | 26

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK TELEPÍTÉSE A ZAMÁRDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉPÜLETÉN

Zamárdi Város Önkormányzata 2015 januárjában 14,341 millió forint - 100%-os támogatási intenzitás mellett

- vissza nem térítendõ európai uniós támogatást nyert a �Fotovoltaikus rendszerek kialakítása� címû pályá-

zati konstrukcióban az Új Széchenyi Terv keretében. A 14,341 millió forint összköltségvetésû beruházásban

Zamárdi Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda épületének napelemes rendszerrel történõ villamos

energia ellátása valósult meg. 

A Zamárdi Napközi Otthonos Óvodaépület villamos energiafogyasztásának részbeni/teljes kiváltása
érdekében a projekt keretében napelemes energiatermelõ rendszer telepítésére került sor 2015 au-
gusztusában. A kivitelezési feladat kiterjedt a napelemes villamos-energiatermelõ rendszer kivite-
li terveinek elkészítésére valamint a rendszerhez kapcsolódó eszközök telepítésére, mely az ellátó
hálózatra képes visszatáplálni. 

A fejlesztés eredményeként az óvodaépület tekintetében összesen 84 db ZYTECH SOLAR gyártmá-
nyú, ZT-250P típusú napelem panelek és hozzá 1 db GROWATT20000UE típusú inverter került tele-
pítésre, mely összesen 20 kVA AC csatlakozási teljesítményû rendszer kiépítését eredményezte.

A fejlesztés eredményeként csökkenni fog az üvegházhatású gázok kibocsátása (21,407 t/év), a

megújuló energiahordozó felhasználás villamos energia termelése (0,0229 Gwh/év) illetve a megúju-

ló energiahordozó felhasználás (82,44 GJ/év) növekedni fog.

További információ kérhetõ:
Csákovics Gyula polgármester
+36-84/348-400; titkarsag@zamardi.hu 

Bor-árverés

A Rosé fesztivál keretén belül második alkalommal került sor a jótékonysági bor-árverésre. A ren-
dezvénynek idén is a Hotel Wellamarin adott otthont.
Ebben az évben Bock József borait �tettük kalapács alá�. Az est folyamán 1.4 millió forint gyûlt össze.
Az adománnyal a napköziotthonos óvodánkat támogatjuk. 
Köszönöm minden támogatónak az aktív részvételt, a nõi karnak és Huszár Viktóriának a színvonalas kul-
turális mûsort, és az est háziasszonyának, Bereki Anikónak az önkéntes segítséget.

Csákovics Gyula polgármester
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Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a település
tisztasága érdekében, illetve a közterület-fel-
ügyelõk munkáját segítendõ, ha bármilyen sza-
bályszegést észlelnek, vagy bárkit szabálysze-
gésen érnek haladéktalanul értesítsék a közte-
rület-felügyeletet. Hogy minél hatékonyabban
tudjunk intézkedni kérjük, amennyiben lehetõ-
ségük van rá, készítsenek fényképfelvételt.

Közös érdekünk, hogy városunk tisztább, élhe-
tõbb legyen. Tegyünk együtt Zamárdi tisztasá-
gáért!

A közterület-felügyelet telefonszámai:

Központi szám: 06 30 858 1498

Troppert Péter: 06 30 247 3179

Keul Márk: 06 30 449 1395

Szabó Gábor: 06 30 619 0637

Július 30-án, csütörtökön kilencen indultunk útnak test-
vértelepülésünk, Székelyvécke felé. Sofõrünk, Domján Zo-
li kivételével senki sem járt még közülünk ebben a csodála-
tos erdélyi falucskában. Késõ délután érkeztünk meg a Kis-
Küküllõ és a Nagy-Küküllõ közötti Küküllõközi-dombsá-
gon fekvõ településre.

A fõutcán végig autózva mindenki kíváncsian nézegetett
be buszunkba, barátságosan üdvözöltek bennünket. Szállá-
sunkat elfoglalva már indultunk is egy kis esti sétára, ismer-
kedésre, beszélgetésre.

Fekete Pál polgármester úr szívélyesen invitált minket

saját házába, ahol rengeteg -általa összegyûjtött- kincset
láthattunk. Régi kolompok, használati tárgyak, kályha-
csempék, tulipános láda, egy gyönyörû, egészben megmen-
tett cserépkályha és az öreg ház egy századdal visszarepítet-
tek bennünket az idõben. Az utcára lépve ezt a hangulatot
fokozta a mezõrõl éjszakára hazatérõ tehéncsorda látvá-
nya.

Másnap kipihentük az utazás fáradalmait, és elõkészül-
tünk a szombati fõzõnapra. Este borárverésen vettünk részt
a mûvelõdési házban, amit tartalmas mûsor színesített. A
pár hónapja alakult véckei néptáncegyüttes és népdaléne-
kesek adtak ízelítõt a székely hagyományokból, hiszen
ahogy õk vallják, a hagyományt éltetni kell és gyakorolni,
nem pedig ápolni (mivel nem beteg) és õrizni (mivel el-
szökni sem akar).

Szombaton délután került sor a fõzõversenyre, ami va-
lójában nem is igazi verseny, nincsenek helyezések, min-
denki elsõ lesz a saját kategóriájában, így a � Jóízû disznó-
ságok� versenyét a csülök pörkölttel és a �Halétel�-t a ha-
lászlével is zamárdi csapata nyerte.

A fõzés és az egész este nagyon jó hangulatban telt, az
idõjárás is kedvezett, ragyogó napsütés kényeztetett ben-
nünket. Volt tánc, tûzijáték, tábortûz. A megfõzött  ételeket
az utolsó cseppig kiosztottuk a jelenlévõ vendégeknek és la-
kosoknak. Akadt olyan is, aki most evett elõször halászlét.

Vasárnap délelõtt a falu népe - velünk együtt - ünneplõ-
be öltözött és a templom elõl elindult a kálváriadombon

A közterület- felügyelet  felhívása

Székelyvéckei falunap és kápolnaszentelõ 2015
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Egy hagyomány újjáéledt
A szelek szárnyán Zamárdiban

felépített kápolna felszentelésére. Az út meredek és ka-
nyargós volt, de jöttek idõs emberek, apró gyerekek. Kí-
gyózott a sor felfele.

Ady Endre sorai jutottak eszembe:
� Pompás magyarok, templomból jövet,

�..
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves
És tarkaságban annyi nyugalom
�..
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
�..
Mily pompás vonulások a dombon.�

A szentmisét a helyi plébános és a marosvásárhelyi segéd-
püspök celebrálta. A kápolna névadó szentje Loyolai Szent
Ignác, a jezsuita rend alapítója lett. Beszédet mondott az
RMDSZ küldötte, valamint a szomszéd falu református
lelkésze. A jezsuita rendet Kiss Ulrik magyarországi szer-
zetes képviselte.

Sajnos hamar elérkezett a hétfõ, indulnunk kellett ha-

za. A falut az út felett átívelõ székelykapun keresztül hagy-

tuk el, amelyen az idézet Tamási Árontól való: �Azért va-

gyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.� Azt

hiszem, mindannyian úgy gondoltuk, OTTHON voltunk!

Schwarcné Reichert Ildikó

Augusztus 8-án, délelõtt 10 órakor rajtolt el a Svert Kupa
Zamárdi � Dell túraverseny népes mezõnye, hogy a részt-
vevõ vitorlás hajók és legénységük a mintegy 15 kilométe-
res távot teljesítve újjáélesszenek egy szép hagyományt, és
egyúttal ismét beírják a város nevét a balatoni vitorlás
sportélet nagykönyvébe.

1929. augusztus 12-
én, egy verõfényes
nyári napon vitorlá-
sok gyülekeztek
Zamárdi partjainál.
A már akkor is nép-
szerû fürdõzõhely
közönsége a partról
figyelve csodálhatta
meg a gyönyörû hajó-
kat, köztük a kor leg-
gyorsabbjai közé szá-
mító 22-es Binnen-
jollékat. A Balaton-
zamárdi Fürdõegye-
sület felkérésére, a
Balatoni Yacht Club
rendezésében az elsõ
Svert Kupa mezõnye
sorakozott fel a rajt-
vonalnál, hogy kide-
rüljön, ki a legjobb a
kis merülésû hajók
közül Zamárdi vizein. A remek 22-es fahajók, hírnevükhöz
méltóan jól szerepeltek, az elsõ helyen is egy ilyen vitorlás
futott be a célba, dr. Margó György kormányzásával. A kor
szokásinak megfelelõen a gyõztes hajó kormányosa egy kis
réztáblát vehetett át, rajta a helyezéssel és verseny dátumá-
val. Ez aztán a vitorlást díszítette, hogy mindenki láthassa
az elért eredményeket. A 22-es versenyjollék nem csak a
Svert Kupán szerepeltek jól, 7 évvel késõbb a Kékszalagon

is egy ilyen hajó gyõzedelmeskedett, s címét a következõ tó-
kerülõn is megvédte.
Felsorakozik a flotta
A XXI. század elsõ Svert Kupáját meglehetõsen késõn,
csak júniusban kezdtük el szervezni, így fokozott izgalom-
mal vártuk, hogy miként alakul majd a résztvevõ hajók szá-
ma. Szerencsénkre Zamárdi város önkormányzata a kezde-
ményezés mellé állt, és sikerült megnyernünk névszponzor-
nak a DELL magyarországi képviseletét is. Zamárdi nem-
csak anyagi támogatást nyújtott, de rengeteg egyéb segítsé-
get is kaptunk a verseny sikeres megrendezéséhez az ön-
kormányzat különféle hivatalaitól és az itt élõ, nyaraló em-
berektõl egyaránt.

Eredetileg azt gondoltuk, hogy 30 hajó részvétele az elsõ
alkalommal már komoly sikernek számít, de az augusztus
eleji elõnevezéskor már túl is léptük ezt a számot, így kíván-
csian vártuk a verseny elõtti jelentkezõket. Jöttek is szép
számmal, ezért az utolsó pillanatban még újabb rajtszámo-
kat nyomtattunk � szerencsére.

Úgy tûnik, a Balaton tündérei 86 év elteltével is a Svert Ku-
pa mellé álltak, a verseny reggelén megérkezett a várva várt
szél, és vele még néhány újabb hajó, így összesen 67 vitor-
lás sorakozott fel a Bácskai utcai kikötõnél a rajtvonalon. A
kiírás szerint mindenféle svertes illetve kielsvertes, sõt - kü-
lön értékelésben - többtestû hajó is indulhatott, csak akár
50 centis vízben is képes legyen hajózni. Úgy tûnik, ez a
korlátozás nem riasztotta el a vállalkozó kedvû vitorlázó-
kat, hisz még Fonyódról is érkeztek a Svert Kupára.
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Korosztályok versenye

Csodás látvány volt, amikor Csákovics Gyula polgármester,
a verseny fõvédnöke rajtot jelzõ kürtszavára a rengeteg ha-
jó nekiindult az Ezüstpartnál található elsõ bója felé. Külön
szépsége volt a mezõnynek, hogy a profi vitorlázók mellett
mindenféle korosztály képviseltette magát mind a verseny-
zõk, mind a hajók tekintetében. A legmodernebb carbon vi-
torlások mellett indultak még a világháború elõtt épült fa-
hajók is, a fedélzeten pedig többgyermekes családok, elsõ
versenyükön induló fiatalok, nagypapák és unokák bontot-
ták ki a vitorlát, hogy együtt indítsuk útjára 86 év után is-
mét a Svert Kupát.

Természetesen a gyors katamaránok elszeleltek, és a zsûri
hajón ülve nemsokára már láttuk is, amint bõszeles vászna-
ikat befogva visszafelé jönnek. Hamar fordultak is a Harcsa
utcától néhány száz méterre, majd Tihany felé indultak to-
vább. Közben már feltûntek az elsõ egytestû hajók is, kife-
jezetten jó tempóban vitorlázva. A versenyszellemet sze-
rencsére a kánikula sem csökkentette, és a szél is kitartott.
Miközben a mezõny dereka épp ismét a nagystrand köze-
pénél hajózott, az elsõ katamarán már át is haladt a célvo-
nalon a Bácskai utcánál. Keveseb mint másfél óra alatt ér-
tek be. De az elsõ egytestûnek sem kellett sokkal több idõ.
2 óra alatt õk is teljesítették a távot.

Sok izgalmas pillanat volt a célvonalnál, néha csak másod-
percek választották el a befutó vitorlásokat egymástól. Vé-
gig igazán sportszerû volt a küzdelem, mindenki lelkesen és
szépen versenyzett. A mezõny java délután 1 és 2 óra közt
ért be a célba, az utolsó hajó valamivel 3 után, összesen 59
egység teljesítette a Svert Kupa Ruják István versenyvezetõ
által kitûzött pályáját.

A gyõztesek

Elköszöntünk a versenyt biztosító, más kikötõkbõl érkezõ
motorosoktól, a füredi Bravo 6, az Ezüstparti Vitorlás
Egyesület, a Balatonföldvári Vitorlás Egyesület és a Ma-
gyar Vitorlás Szövetség hajóitól, majd megvárva az óvási

idõ lejártát, este 7-kor a Bácskai utcai kikötõnél díjkiosztó-
ra gyülekezett a versenyzõk népes tábora.

A legjobb egytestû hajó, és így a Svert Kupa elnyerõje a
Tönkõ Gábor kormányozta Orion T-jolle 25 lett. A többtes-
tû kategóriában Diószegi Zoltán vezette a Nacra Carbon
20 katamarán ért elsõként a célba. Mindkét kormányos
egy-egy különleges Dell laptopot vehetett át a verseny név-
szponzorának képviselõjétõl, Móritz Krisztinától. Zamárdi
legjobbja a Sövény Bálint kormányozta Café 24 lett, õk
gyõztek egyébként az Összevont Jolle kategóriában is. A
klasszikus 25-ös Jollék versenyét a Németh Dávid kormá-
nyozta Dáridó nyerte, melynek fedélzetén dr. Kollár Lajos,
a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke is részt vett a verse-
nyen. A 15-ösöknél a Szakács József lett az elsõ a Széltoló-
val, a 420-asok közül az Alpesi Pillangók futottak be elsõ-
ként, Hegedûs Hannával a kormánynál, míg a 470-es kate-
góriában Nánási Balázs Ákos gyõzött, a Kalózok közt pedig
a Gerõ András vezette Brompton nyert.

A jelképes dobogóra szólítottuk a különdíjak elnyerõit is, a
legeredményesebb nõi kormányos Budai Júlia lett, aki egy
Flaar 18-assal versenyzett, a legfiatalabb részvevõ Lohinai
Marcell, míg a verseny doyenje Kamarell Károly volt. A
Svert Kupa legkisebb hajójával, egy 3,35 méter hosszú Eu-
rópa Jolléval Krisch János futott be a célba. (A verseny
részletes eredményei megtalálhatóak a Svert Kupa Face-
book oldalán, ill. a Bácskai utcai kikötõben.)

Sikeres újjáélesztés

A kifejezetten jó hangulatú ünnepség után nem maradt
más hátra, minthogy egy kellemes vízparti vacsorával és bo-
rozgatással búcsúzzunk a Balaton 10 különbözõ kikötõjé-
bõl összegyûlt résztvevõktõl, és megköszönjük a segítséget
a Svert Kupa valamennyi támogatójának. A DELL magyar-
országi képviselete, a Söptei pincészet és étterem (Cso-
pak), a Zimek Pálinka Manufaktúra (Zamárdi), a Wellen-
steyn magyarországi márkaképviselete, a LINEA ELLE
(Dunaszerdahely), a Sirály hotel (Zamárdi) és a Regatta
Boardgames támogatták a versenyt.

A Svert Kupa szervezõi külön köszönik a segítséget Zamár-
di Város Önkormányzatának, Csákovics Gyula polgármes-
ter úrnak, Kerekes Gyöngyi aljegyzõ asszonynak, Gál Pé-
ternek és a Tourinform iroda munkatársainak, Czár Lajos
kikötõmesternek, Szabó Gábornak a Közterület Felügye-
lettõl, Barta Ilonának, az óvoda vezetõjének és munkatár-
sainak, Döme Tamásnak a Zamárdi VTV-tõl, Hajmási Hor-
váth Beátának és a GAMESZ munkatársainak, valamint a
Polgárõrség tagjainak. Köszönet illeti a szervezésben segít-
séget nyújtó családtagjainkat is: Mátay Orsolyát, Mátay
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Ibolyát, Mátay Gábort és Mátay Ákost, akik a nyaralás helyett inkább a Svert Kupát választották.A verseny szervezésé-
ben és biztonságos lebonyolításában nagyon nagy segítséget nyújtottak a Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület mun-
katársai: Dr. Nánási Ákos, Marcsó Árpád és Kerekes Kincsõ. Közremûködésükkel 86 év után sikerült méltóképp újjáé-
leszteni egy igazán szép hagyományt Zamárdiban.

Szöveg: Mátay Horváth Éva, Mátay László; Fotó: Kovács Zita, Margó György

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Strandröplabda kupa � augusztus 15.

Idén szokatlanul forró hangulatban került sor a strand-
röplabda-bajnokságra, igaz, ennek egyik oka a kánikula
tetõzése volt, de a meccsek színvonalára sem lehetett
panasz. A homok olyan forró volt, hogy szerintem a to-
jás is megfõtt volna benne. Ezt egy gyors locsolással or-
vosoltuk, s utána a 18 csapat már zavartalanul mérhette
össze strandröplabda érzékét. 
Örömünkre a zamárdi kötõdésû csapatok is jól szerepel-
tek, a képzeletbeli dobogón is jutott számukra hely.
Az érmesekrõl álljon itt egy kép, kiknek jókedvét még a
közelgõ viharfellegek sem tudták elvenni.
Hirschmann Attila � a röplabda kupa szervezõje
Köszönjük szépen Hirschmann Attilának és segítõi-
nek a lebonyolítást.

Szálláskatalógus 2016  és a honlap szálláshely-anya-
gának frissítése
A 2016-os szálláskatalógus anyagának összeállításához
folyamatosan várjuk az abban megjelenni kívánó szál-
lástulajdonosok jelentkezését. A megjelenéshez szüksé-
ges nyomtatványok letölthetõk a zamardi.hu honlapon
az iroda szolgáltatásai menüpontban, majd kitöltés és
aláírás után e-mailben, személyesen vagy postai úton
kérjük hozzánk visszajuttatni. Az eddig megjelent szál-
lásadók- a honlapon és a katalógusban megjelentek is -
e-mailben is kapnak értesítést az újabb megjelenés lehe-
tõségérõl, és ezúton is szeretnénk felhívni az új hirdetõk
szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A szálláskatalógus
2016 kiadvány felkerül a turisztikai honlapra is letölthetõ
formátumban decembertõl. A honlapos megjelenés to-
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vábbra is ingyenes, a kiadványban történõ megjelenési
lehetõség költségét a tájékoztató levél tartalmazza majd. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el,
hogy az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárokra
el tudjuk küldeni. 
Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje: szep-
tember 30.
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés: december 6.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is
köszönjük!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette iro-
dánk a szolgáltatásait. A vásárláshoz szükséges az álla-
mi horgászjegy (legközelebb megvásárolható: Siófoki
horgászegyesület, Siófok, Szûcs Menyhért u. 5. I. em 3.
( Az Üzletek Házában az emeleten Tel.: +36 84 310 006
E-mail: siofokhe@gmail.com
Nyitvatartás: hétfõ-kedd-szerda: 9:00-14:00,csütörtök:
12:00-17:00,péntek: 9:00-14:00, szombat: 9:00-13:00 )  

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit!
Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek
vendégei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb óta hûsé-
gesen visszatérnek városunkba. Az ajánlólap a Tourin-
form irodában átvehetõ valamint a zamardi.hu honlapról
letölthetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek kedvez-
ményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó el-
fogadóhely listát. A Tourinform irodában átvételi elismer-
vény aláírásával nyitvatartási idõben átvehetõ.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan

pólók zamárdis logóval több színben és méret-

ben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, ba-
seball sapka, strandtáska, bögrék, esernyõ,
toll+kulcstartó készlet.
Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomta-
tás, fénymásolás: 25 Ft/oldal

Nyitva tartásunk:
Szeptemberben hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig va-
gyunk nyitva; (hétvégén zárva).

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

Beszámolók, hírek: 
Parti játékpark (animáció) szolgáltatásunk rendben le-
zajlott a part 5 pontján 14 alkalommal. Látogatottsága,
kihasználtsága jelest érdemel, igaz, ehhez a száraz, me-
leg idõjárás is hozzájárult. Aki nem követte figyelemmel
ezt a programot, azoknak mondjuk, hogy népi ügyessé-
gi játékok (pl. gólyaláb, diótörõ, hordólovaglás, karika-
hajtás, stb.) asztali kézi- és logikai játékok, kézmûves-
ség és kvízjátékok, vetélkedõk alkották programját.
Balatoni Játszadalom: az idei volt már a 15. Nagyon jó
érzés tapasztalni, mily sok visszatérõ családja van a ren-
dezvénynek, illetve, hogy az újaknak mennyi szép él-
ményt jelent. Az idei az idõjárást tekintve rendkívüli volt:
tán 2003-ban történt olyan, mint most: négy-napos káni-
kulában zajlott. Távirati stílusban néhány gondolat törté-
néseirõl: a játékos tudomány játékparkja minden évben
továbbfejlõdik, s népszerûségük töretlen. A Rúzsa Sán-

Szeptember

3-a, 13:00-: vásár
5-e, 19:30: Vízi hálaadás a kikötõnél
6-a, 17:00: Találkozás a Hazajárók sorozat
hazajáróival � NABE-rendezvény
9-e, 9:00-: Szilvi-használtruha-vásár
13-a, 9:30-: A város fõ ünnepén a búcsúi
szentmisét követõ térzene a templomtéren
(alkalmas idõjárás esetén)
16-a, 9:00-: vásár
21-e, 9:00-: vásár
24-e, 9:00-: vásár
28-a, 9:00-: vásár

Kedves Vállalkozó!

Ezúton is szeretném invitálni Önt Zamárdi 2015.évi sze-
zonzáró, avagy �KILÉPÕ� rendezvényére, amely egy

KÖZÖS GRILL PARTY keretében,
2015. szeptember 12-én, szombaton

14.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a
Hethland Üdülõ 

( Vasutas Szakszervezetek Üdülõje ) parkjában
( Zamárdi, Kiss Ernõ utca 3. )

A Grill Partyra az Ön CSAPATÁNAK jelentkezését is vá-
rom egy grillkülönlegesség elkészítésével 14.00 órai
kezdettel, amelyet szakmai zsûri fog kóstolni 15.00 órá-
tól, majd a zsûri által kiválasztott legfinomabbak 17.00
órakor kerülnek kihirdetésre és díjazásra.
A programot a Hethland Üdülõ Zamárdi Wind & Waves
programsorozata kíséri majd, amelyrõl bõvebben bár-
mely elérhetõségünkön kaphat tájékoztatást.
Jelenlétére mindenképpen számítok, hogy az idei sze-
zont együtt, egy party keretében zárhassuk!
Visszajelzését mielõbb várom!
Üdvözlettel,

Baller Zsuzsanna
Intézményvezetõ



dorrról szóló interaktív bábjáték remek volt az Arany-
gyapjú Társulat részérõl. A Garagulya gólyalábasok hoz-
ták jó formájukat! A táncház a Dió Banda jóvoltából mél-
tó befejezését jelentette a hagyományok napjának. A
versenyek napján ismét sikerült � bár nagy volt a meleg!
� a 100 méteres kötélhúzó versenyre felkelteni �pihegé-
sükbõl� a parton lévõket. A parti versenyek helyett érthe-
tõ okból vízieket tartottunk, gyorsan összegyûltek rá a
gyermekek. A fafoci-bajnokságra népes mezõny gyûlt
össze, kiváló párviadalok zajlottak az érmekért a homo-
kos focipályán. A triálosok akrobatikus, látványos kerék-
pározása pillanatok alatt odavonzotta a közönséget.

Mátyás Szabolcs, a versenyek napjának elõadója a kül-
földi színekben versenyzett magyar olimpikonokról me-
sélt, majd bemutatott egy eredeti magyar sportjátékot, a
turult. A Szív napjának fõ-fõ eseménye a szívalkotás.
Elõtte Szeniczey Csabáék 30 dobosból összeálló alkal-
mi együttese kudumba dobolással, mint �szívdobogta-
tók� készítették elõ a hangulatot a szívalkotásra a zene-
pavilonnál és a helyszínen. Soha ennyi szívalkotó még
nem gyûlt össze a parton! Körülbelül 1500-1600 fõ! Be-
töltöttük a kisvizes területet úgy a két bója közti terület
közepéig, hogy a part közelében még annyian marad-
tak, hogy �esélyünk sem volt� másra, mint alma alakú
szívre. Jövõre éppen ezért valószínûleg megfordítjuk a
szívet, a csücske lesz bent, s a két íve a part közelében.
Idén a szív a szülõkért: az édesanyákért, édesapákért
dobogott. Ez is bizonyára hozzájárult a �mozgósítás� si-
keréhez. A szív kialakulásakor megjelent újra a repülõ-
gép, s az onnét készített felvételek egy kockája lesz jö-
võre az ajándékkártyán szereplõ szíves légi fotó. A �szív-

öröm� után a Márkus Színház varázsolta a színpadra a
gyerekeknek Indiát, majd Fülep Benedek blockflöte-
mûvész �szívhez szóló� furulyavarázzsal ajándékozta
meg a közönséget. E nap sikeréhez hozzájárult a DELL-
cég ingyenes vízi játszótere is! A vasárnapi családi nap
eseményeit is vegyük sorra: a vízi versenyek csúcspont-
ja volt a kb. 20 gyermekversenyzõ vízi futó versenye.
Forrt a Balaton vize. A gyerkõcprogram jól kiegészítette,
folytatta a Játékos tudomány megkezdte derûs alaphan-
gulatot, a játéksziget külön világának fenntartását. Joós
Tamás gyermekeket hangszeres zenélésre késztetõ mû-
sora nagyszerûen illett a játszadalomba! A Szironta
csengettyûegyüttes koncertjén egy különös tünemény
történt! Miközben csengettyûikkel karácsonyi hangula-
tot teremtettek, elkezdett esni a nyári hó! Szállingózni
kezdtek a nyárfaszöszök úgy, mint a hó! Pedig a nyárfa-
virágzás már rég megvolt. Ugye, kedves olvasó, mindezt
nyugodtan vehetjük az áldás jelének?! A Langaléta ga-

rabonciások gólyalábas mókáit kétszeresen is magas
színvonalú elõadásnak tartjuk. És következett a végpont,
a száz perecbõl készült korona bemutatása! 3 éves kor-
tól kezdve járultak a koronához a lurkók éveik szerint,
hogy részesei lehessenek a perec közös, szertartásos
elfogyasztásának. Nagyon szép pillanatok voltak ezek!
Ráadásként még a M.É.Z együttes adott remek koncer-
tet ír és skót dalokat elõadva! Köszönet jár a rendezvény
sikeres lebonyolításáért Szili Józseféknek, Tóth Te-
riéknek, Vass Lajoséknak, a Gamesz munkatársai-
nak, Gubányi Katának, a szívalkotás lebonyolítóinak
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(Szabó Gábor, Döme Tamás, Csehi Gábor, Fontányi
Zsolt, Jancsó Béla, Hirschmann Attila, Széles Ági és
Ágota, Kiss Kata, Hirschmann Renáta) továbbá a rende-
zõ csapat fiataljainak (Széles Zoli, Horváth Marci, Hor-
váth Balázs, Csikós Marci, Retki Botond, Hajdú Bence,
Gál Kincsõ, Haupt Minna, Gál Peti, Nagy Balázs), és ter-
mészetesen a tourinformos munkatársaknak! 
A Szent István-napi ünnepségek �ránk esõ� részérõl pár
mondat: az ünnep elõestjén a templomban szép számú
érdeklõdõ elõtt Molnár Imre történész, szociológus dip-
lomata tartott elmélkedés formájú elõadást �A magyar-
ság keresztény küldetése Európában� címmel. A Szent
István-i idõktõl a máig meghúzott sorsív záró pontja a
gondolat, hogy az új alkotmányunk deklaráltan is lehetõ-
séget nyújt arra, hogy népünk, nemzetünk a kor kihívá-
sainak megfelelõen újra a kereszténység védelmezõje
legyen. Mint 1920, de még inkább 1867 elõtt. A másna-
pi városi ünnepség nagyon szép volt! Gróf Zichy László
kiváló köszöntõt mondott, Széles Ágota énekeivel, vers-
szövegeivel remekül tartotta fenn az ünnep hangulatát,
és az ünnepség kedves fénypontja a díszpolgári címek
adományozása, illetve a Zamárdiért sokat tevõk kitünte-
tése. De errõl a hírmondó más cikke emlékezik meg.
Mindenesetre a Közösségi Ház, mint intézmény, szere-
tettel gratulál az új díszpolgároknak, Kocsi György plé-
bános úrnak, Nagy Dezsõné Magdinak, Kiss Jenõné Éva
néninek és mind a többi kitüntetettnek! 

Elõzetesen szeptemberi programjainkról dióhéj-
ban: a vízi háladás idén ismét a kikötõben lesz, éppen al-
konyatkor, azaz fél 8-kor kezdõdik! A város SZMSZ-ében
található faktum, hogy Zamárdi fõ ünnepe Kisboldo-
gasszony napja, vagyis a búcsú napja. Hétvégére csúsz-
ván, az ünnepi szentmise 13-án, vasárnap fél 9-kor lesz.
Utána a város is hozzátéve a magáét, a templomtéren al-
kalmas idõjárás esetén térzene köszönti a zamárdiakat.
A kilátónk idén lesz 15 éves. Még tervezés alatt áll, de

szeretnénk elõzõ este, 12-én a toronyt �ünneplõbe öltöz-
tetni�.
A szeptember 24-e és 27-e közti Krakkó környéki kirán-
dulásra már több mint 30-an jelentkeztek. A 40 fõs busz-
ban még van hely, ez úton is szeretettel invitáljuk az ér-
deklõdõket. Íme a várható program:

1.nap: Zamárdi � Budapest � Besztercebánya (óváros) �
Árva vára � Oravka� Krakkó (Találkozás az idegenveze-
tõvel kb. 17 órakor, szállás elfoglalása, majd városnézõ
séta a Fõ téren és környékén.)

2.nap: Krakkó (Wawel: 9:00 � 10:30) - Auschwitz, Birke-
nau (12:00-16:30, itt ebéd egy városi vendéglõben) �
Wieliczka (18:00-19:30)

3.nap: Krakkó (az Isteni Irgalmasság Bazilikája, benne a
magyar szentek kápolnájával, 8.30 � 9:30) - Debno (kas-
tély, Balassi Bálint emléke � 10:30-11:00) � Tarnow (Bem,
Petõfi, fõ tér, ebéd: 11:30-13:30) �� Gorlice (világháborús
múzeum, 15:00-16:00) � vissza Bieczre (Nagy Lajos ki-
rály lánya, Szent Hedvig nyomában, 17:00-18:00) -
Luzna (katonai temetõ az erdõben, 19:00-20:00)

4.nap: Limanowa (Muhr Ottmár és huszárjainak hõstette
és temetõje, 9:30-10:00) - Ószandec (fõ tere és Árpád
házi Szent Kinga nyomában, 11:00-13:00, ebéddel) � ha-
zafelé Felvidéken: Ólubló (14:00-14:30) � Podolin (15:00-
15:30) � Csorba-tó (16:30-17:00) � Liptószentmiklós �
Budapest - Zamárdi.

Érdeklõdni lehet a 30-3325009-es telefonszámon vagy a
koz.haz@zamardikhaz.t-online címen.

Gál Péter közmûv. mts.  

NABE HÍREK

125 éves lenne Agatha Christie

Egy és negyed százada született Agatha Christie, kinek
neve sok helyütt napjainkban is egyet jelent a detektívre-
gényekkel. Ha megkérdeznénk néhányat az utca emberei
közül, akkor valószínûleg az alábbi könyvek jutnának
elsõre eszükbe: Tíz kicsi néger, Nyaraló gyilkosok, Holt-
test a könyvtárszobában, Az Ackroyd-gyilkosság, vagy
épp az ABC gyilkosságok. Ám azt kevesen tudják, hogy
Mrs. Christie nem csak a szürke agysejteket megdolgoz-

tató, sokszor thriller elemekkel tarkított krimiket írt. Ol-
vashatunk tõle verseket, meséket; Mary Westmacott ál-
név alatt például hat romantikus regénye is megjelent�
Ráadásul színdarabjait is világszerte játsszák.

� Három darabját (Feketekávé, A váratlan ven-
dég, Pókháló) Charles Osborne regényesítette meg, aki
ezzel a lépéssel meglehetõsen ritka, egyedi feldolgozását
választotta a mûveknek.
� Kilencet maga Agatha dramatizált korábban írt
novelláiból illetve regényeibõl (egyet Gerard Vernerrel
közösen /Towards Zero/), míg további kilenchez más-
más drámaíró neve köthetõ.
� Négy eredetileg is színmûnek íródott.
Némelyik színmû eltér a könyvbéli változattól, hol ki-
sebb, hol nagyobb részben. Míg egyikben a végkifejletet
változtatta meg (Murder on

the Nile), addig a másikban a neveket. Sõt, volt, hogy
nem is az eredeti detektívet szerepeltette. Ennek legfõbb
oka az volt, hogy Agatha egy idõ után annyira ellenszen-



vesnek találta Poirot-t, hogy már a színházban sem tud-
ta elviselni. Épp ezért nem egyszer könnyûszerrel váltot-
ta le a kis belgát (The Hollow, Appointment with Death,
Go Back for Murder). 
Volt, hogy lánya, Rosalind ellenezte a darab bemutatását
(például a Fiddlers Three esetében), mert féltette anyja
hírnevét, viszont az is megesett, hogy maga Agatha
Christie tartott attól, hogy nevetségessé teszi magát, ha
színpadra alkalmazza egy már jól ismert mûvét (A vád
tanúja). 
Azonban kevesen tudják, hogy leghíresebb darabjának,
az 1952. november 25-e óta mind a mai napig megsza-
kítás nélkül játszott Az egérfogónak alapja nem novella,
de nem is regény, hanem rádiójáték, melyet Christie Má-
ria királynõ 80. születésnapjára írt, és amit 1947. május
30-án sugároztak. Az írónõ tiszteletdíjként ezer guinea-t
kért, amelyet felajánlott a Southport
Városi Kórház Gyermekjátékainak
Alapítványának. Az írónõ a rádiójá-
ték ötletét egy örökbefogadott kisgye-
rek 1945-ös tragédiájából merítette.
S hogy néhány érdekességgel szolgál-
junk eme remekmûvel kapcsolatban:
� Az Ambassadors Theatre
huszonkét évig adott otthont a da-
rabnak, ahol 1960-tól évente cserélõ-
dõ szereposztással futott. Itt 1974.
március 23-ig játszották, ezután át-
került a St. Martin�s Theatre-be, ami
azóta is az otthona.
� A darab címét meg kellett
változtatniuk, mivel a második világ-
háború elõtt egy Emile Littler nevû
férfi már bemutatott egy darabot Há-
rom vak egér címen. Az Egérfogó ne-
vet Anthony Hicks a Hamletbõl köl-
csönözte.
� A darab híres csavaros végé-
rõl, ami miatt minden elõadás végén
megkérik a nézõket, hogy senkinek
ne árulják el a befejezést.
� 60 év alatt nem kevesebb,
mint 403 színész és színésznõ állt a
színpadon, 124 mérföldnyi inget va-
saltak ki, valamint 426 tonna jégkré-
met adtak el. Mindössze egy valami
van, ami a legelsõ elõadás óta állan-
dó szereplõje a darabnak: az óra a
kandallópárkányon.
A darab sikerét mi sem bizonyíthatja
jobban, hogy hazánkban tíz évvel a
londoni bemutató után mûsorra tûz-
ték, és már legalább tizenhárom kü-
lönbözõ társulat játszotta � csak
2015-ben kettõ is, ráadásul a bemu-
tató is egy napra esett.

Egyes írók neve az idõ múlásával kopik, mûveik pedig a
feledés homályába vesznek. Hogy mi lehet a titka pont
Agatha Christie-nek, vagy épp Az egérfogónak? Talán
sosem derül ki. Mindenesetre az a könnyedség és õszin-
teség, amivel megjeleníti helyszíneit, szinte azonnal ma-
gával ragadja a legtöbb embert. Akár barátságos kis
panzióról van szó, akár egy luxushajóról. Az olvasó rög-
tön ott akar lenni: séta St. Mary Meadben, hajókázás a
Níluson, vagy épp utazás az Orient Expresszen.
Végezetül csak annyit mondhatok, bátran ajánlom min-
denkinek, hogy ha kedvet érez hozzá és teheti, olvasson
Agatha Christie-t, hiszen a krimi királynõjének szelleme
kortalan, amit mi sem bizonyít jobban, hogy mûvei kö-
zel száz év távlatából is mind a mai napig sikeresek.

Trauzál Andrea
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Idén is jaj a seregélyeknek!
II. Madárijesztõ-készítõ verseny

valamint
Házi lekvárok és szörpök versenye

Idõpont: 2015.09.19. ( szombat )
Helyszín: Zamárdi Tájház

(esõ esetén Zamárdi Közösségi Ház)

PROGRAM:

09.00-10.00 Madárijesztõk, szörpök, lekvárok leadása, nevezése( A ma-
dárijesztõ-készítõ versenyre egyének, csoportok, baráti tár-
saságok, iskolai osztályok nevezését is várjuk! )
A helyszínen is lehetõség lesz madárijesztõ készítésére, de 
anyagot nem tudunk biztosítani. 

10.00-13.00 Kézmûves foglalkozás
Játszóház, arcfestés, rajzverseny
Gyermekprogramok
Mesesarok Telegdi Ágnessel

13.00 órakor Madárijesztõ verseny eredményhirdetése
13.30 órától Lufibohóc

Táncház

Lekváros palacsinta, zsíros kenyér
Házi szörp, finom borok

Mindenkit szeretettel vár a rendezvényre a 
Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja!
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Csatlakozás a klímavédelmi kezdeményezéshez

Csoportunk rendkívül fontosnak tartja, hogy vigyáz-
zunk Földünk értékeire, valamint felelõsséget érzünk az-
iránt is, hogy gyermekeink és unokáink számára élhetõ és
biztonságos környezetet biztosítsunk és hagyjunk magunk
után.Ezért csatlakozunk dr. Áder János köztársasági elnök
felhívására a klímavédelmi aláírásgyûjtõ kezdeményezés-
hez, a nemzetközi összefogást erõsítve. Kérem, látogassa-
nak el a www.elobolygonk.hu/ honlapra, és aláírásukkal tá-
mogassák Önök is ezt a kezdeményezést! A klímavoks le-
adásához a számítógéppel, internettel nem rendelkezõknek
is segítséget nyújtunk.
Dr. Áder János köztársasági elnök az alábbi szavakkal hív
fel mindenkit a csatlakozásra:

�Az elmúlt 50 évben megsokszorozódott az emberi tevé-
kenységgel összefüggõ szén-dioxid és más, a légköri folyama-
tokat kedvezõtlenül befolyásoló káros anyagok légkörbe jutá-
sa. Vízválasztóhoz érkeztünk. Klímánk védelme a 21. század
legfontosabb kérdésévé lépett elõ.

Az üvegházhatású gázok ma már olyan koncentráció-
ban vannak jelen a mindössze néhány tíz kilométer vastagsá-
gú légkörünkben, ami drámaian befolyásolja földünk éghajla-
tát. A globális felmelegedés negatív hatásai mind szélsõsége-
sebb idõjárási viszonyokat, egyre több és egyre súlyosabb ter-
mészeti katasztrófát idéznek elõ. Mi már a saját bõrünkön
érezzük a klímaváltozás negatív következményeit, és szembe
kell néznünk azzal, hogy közel a pillanat, amikor a folyama-
tok végleg visszafordíthatatlanná válnak. Ha mi nem változta-
tunk, unokáinknak már nem lesz módjuk a beavatkozásra.

Jövõnk érdekében a közös felelõsségbõl és közös cselek-

vésbõl nekünk, magyaroknak is vállalnunk kell a ránk esõ
részt. Most csak rajtunk múlik, hogy klímavoksainkkal má-
soknak is jó példát mutatva kifejezésre juttassuk azt az egysé-
get és elszántságot, amit világunk vezetõitõl is elvárunk a fel-
növekvõ nemzedékek és élõ bolygónk klímájának védelmé-
ben. 

A párizsi klímacsúcs döntõ lépést jelenthet az emberisé-
get fenyegetõ veszély megoldásában. Al Gore � az Amerikai
Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnöke � vál-
lalta, hogy egymilliárd ember támogatását gyûjti össze. Kezde-
ményezése arra irányul, hogy klímánk védelme érdekében egy-
ségre és cselekvésre ösztönözzük világunk 2015 decemberében
Párizsban összegyûlõ vezetõit. 

Ezt a nemes célt magam is támogatom. Ezért Magyar-
ország köztársasági elnökeként arra kérem Önt, hogy egyetér-
tése esetén klímavoksával csatlakozzon ahhoz a reményeink
szerint egymilliárd emberhez, akinek szavát minden ország ve-
zetõjének figyelembe kell vennie a párizsi klímacsúcson.
Emeljük fel közösen a hangunkat!�

(Forrás: www.elobolygonk.hu)

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
2015. szeptember 6-án vasárnap 17 órától a

Zamárdi Közösségi Házban (Honvéd utca 6.)

a DUNA TV Magyar Örökség-díjas 
honismereti magazinmûsorának fõszereplõivel:

KENYERES OSZKÁRRAL ÉS JAKAB SÁNDORRAL
A Duna Televízión 2011 óta fut a Hazajárók címû sorozat,
amely a Kárpát-medence legszebb, legérdekesebb tájait és
határon túli magyar közösségeit mutatja be a nézõknek. A
közönségtalálkozón Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, a
mûsor két szereplõje mesél a mûsor létrejöttérõl, az egyes
epizódok elkészítésérõl és az utazások során felmerülõ ne-
hézségekrõl. A mûsor alapvetõ célja a Kárpát-medence ke-
vésbé ismert helyeinek, természeti kincseinek bemutatása,
túratippek adása a turistáknak, mindezt összekötve a ha-
táron túli magyarság mindennapjainak leírásával.

A belépés ingyenes!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Figyelemfelhívás a szelektív szigetek környeze-
tére

Szelektíven gyûjtsük a hulladékot! � egyre többször és
egyre több helyrõl halljuk a figyelmeztetést. A szelektív
szigetek száma is nõ, de használni nem tudjuk azokat.
Használt pelenka, vegyszeres flakon, faágak, ruha, villany-
körte is kerül szelektív kukákba. Sokszor viszont mellé.
Aki a nyáron Zamárdiban járt, vagy nap mint nap a város
utcáin közlekedik, bizonyára feltûnt számára, hogy sok-
szor milyen állapotok vannak a szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek környékén.
A jogszabály szerint a gyûjtõszigetek mellé nem szabad
vegyes hulladékot, lomot elhelyezni, mert az illegális hul-
ladéklerakásnak minõsül! 
A Balaton egyik legfõbb turisztikai központja Zamárdi, ne
hagyjuk, tegyünk ellene, hogy a városképet a szigetek mel-
lé lerakott szeméthalom ne csúfítsa! 
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

BARÁTI KÖR HÍREI

KIRÁNDULÁS NYUGAT � MAGYARORSZÁGRA

Idõpont: szeptember 26 � 27 /szombat � vasárnap/
Úti cél: Kõszeg � Szombathely � Kámon � Ják
Program: 
1. nap
Városnézés Kõszegen, délután vidám szüreti parádé,
kirándulás a Király-völgybe, vacsora az Irottkõ étterem-
ben, szállás Szombathelyen
2. nap
Városnézés, falumúzeum, majd ebéd Szombathelyen,
délután a kámoni arborétum és a jáki templom megte-
kintése
Hazaérkezés 20 óra körül.

Várható költség 12 000 Ft, tagoknak 10 500, amely a

kirándulás teljes költségét tartalmazza. 5 000 Ft elõle-

get legközelebbi összejövetelünkön, augusztus 31-én 17

és 18 óra között lehet befizetni.

Elõzetes jelentkezés telefonon:

Takácsné Szilvi: 30/ 850 9911
Pergéné Kriszti: 30 / 945 3640
Nagy Magdi       30 / 33 24301

Korlátozott számban jelentkezõket még elfogadunk.

Lurkók, vitorlára!

Befejezõdött a 2015. évi Lurkó program, mely ismét nagy
sikert és népszerûséget hozott Zamárdinak, hiszen 4 alka-
lommal tudtuk megrendezni a díjmentes vitorláztatást
gyermekek számára. A rendezvényeken átlagosan 60-65
gyerek vett részt alkalmanként, és mint kiderült, voltak,
akik �repetáztak� is, és visszajöttek egy késõbbi programra.

A program sikerét mutatja az is, hogy sok szülõ másik nya-
ralóteleprõl érkezett a programra Zamárdiba, pedig a vi-
torláztatást alapvetõen a Zamárdiban nyaralók számára ta-
lálták ki a szervezõk.

Sajnos a legelsõ alkalommal a vihar �elsöpörte� a rendez-
vényt, de ez minden szabadtéri rendezvény esetében felme-
rülõ kockázat.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a város vezetésé-
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Bodor Péter
motorcsónak Európa bajnok 2015. évben!

Az elõzõ számban is hírt adtunk, hogy a Váci Autó ver-
senyzõje, Bodor Peti második helyezést ért el Baján, a
motorcsónak EB F-250 futamsorozaton, és ezzel esélyes-
sé vált egy Európa-bajnoki cím elérésére.

Az utolsó verseny Bitterfeldben, (Németország) került
lebonyolításra augusztus 7-9 között. A szeles idõ miatt
csak vasárnap tudták az idõmérõket és a futamokat meg-
rendezni, ami feszített tempót jelentett a versenyzõk szá-
mára. Az elsõ futamot Péter nyerte a Baján elsõ helye-
zett olasz Rossi elõtt. A második futamban az olasz ver-
senyzõ bukott, és ezzel kiesett a további versenybõl. Így
óvatos hajózással Péter magabiztosan megnyerte a hát-
ralévõ futamokat, ezzel a versenyt, és így az összesítés-
ben 

2015 év motorcsónak 
Európa-bajnoka lett a Formula 250 kategóriában!

A Váci Autó SE versenyzõje ezzel újabb sikert könyvel-
het el a motorcsónaksportban, és méltó nevet szerzett
Zamárdi számára is, hiszen 4 éve már Zamárdi �színei-
ben� versenyez, hajóján és versenyruháján is szerepel az
ismert logó, �Zamárdi, a Balaton szíve�. Reméljük, hogy
sikerül még sokszor a dobogó legmagasabb fokára állnia.

Még hátra van a világbajnokság, mely szeptember 4-6
között kerül megrendezésre Csehországban, és melyen
már mint Európa-bajnok, Péter szintén az esélyesek kö-
zött szerepel.

Bodor Péter részt vesz az 2015. szeptember 11-13 között
szervezett �Zamárdi Wind és Waves� rendezvénysoroza-
ton, ahol kiállításra kerül a versenyhajója is, és minden
zamárdi lakos megismerkedhet a zamárdi Európa baj-
nokkal személyesen is. 
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk ezen a rendezvé-
nyen!

Szurkoljunk együtt Bodor Péter újabb sikeréért!

Margó György
Váci Autó SE

elnöke

nek, hogy támogatta a rendezvények megtartását, Sövény
Pálnak és Harsay János kapitányoknak, hogy minden �ka-
lóznak� élményt szereztek és megismertették õket a vitor-
lázás nagyszerû érzésével.
Ugyancsak véget ért, sikeresen, a két alkalommal szerve-
zett �kalóz� vitorlás napközi tábor gyerekek részére, ahol
négy nap alatt megismerhették a vitorlázás alapjait, és kép-
zett kalózokká válhattak.
A program sikeréhez a szép idõn kívül nagyban hozzájárult
a TOURINFORM iroda, amely népszerûsítette és szervez-
te a résztvevõket, valamint az �Imre büfé�, ahol a kiváló ét-
kezés garantálta a legénység fizikai állapotát. 

Reméljük, hogy jövõre is sikerül folytatni ezeket a népsze-
rû programsorozatokat, melyek mára már Zamárdi sajátja-
ivá váltak.

Margó György    Váci Autó SE 



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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

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: 2015. 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 E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16.00 órakor. Helye: Zamárdi, Aradi utca-

Poeltenberger Ernõ köz sarkán lévõ imaház.

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2015. szeptember

Szeptember 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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Avarruhába bújt a föld
a fázós fák alatt,
amíg a szél, a dölyfös úr
a tájon átszaladt.

Zörgetve fákat, bokrokat,
haladt a hegytetõn,
mögötte rétek borzongtak
kopáran, reszketõn.

Az erdõ kábán álmodott,
álmában égig ért,
álma langyos, új tavaszt,
szikrázó fényt ígért,

hol fészek ring a lombokon,
s körötte dal fakad,
és éjjel minden odvában
mókusok alszanak.

Álmodik a völgy, a rét,
a tó is megpihen,
miközben zúg a hûvös szél;
az õszi rekviem.

Mentovics Éva:
Õszi rekviem

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc leverése
után az 1848�49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista dik-
tatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely

a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Lakossági fórum
2015. szeptember 25-én lakossági fórumot tartottunk a
Közösségi Házban.
1. napirendi pontként Csákovics Gyula polgármester úr
néhány közérdekû információt mondott el. Ezt közöljük
azok kedvéért, akik nem jöttek el, ill. nem nézték a
Zamárdi Tv adását.

1. Orvosi rendelõk:
Többen kérdezték, hogy miért újítottuk fel az orvosi ren-
delõkben a vizesblokkokat a teljes átalakítás elõtt. A vi-
zesblokkok felújítására az ÁNTSZ kötelezte az Önkor-
mányzatot. A rendelõk korszerûsítésére akkor már bead-
tuk a pályázatot, de elsõ körben nem nyertünk.  A ható-
ságtól kapott határidõ viszont lejárt. Végül sikeresen pá-
lyáztunk, s 60 millió forint támogatást ítéltek meg. A je-
lenlegi orvosi rendelõk helye ideiglenes állapot. Köszön-
jük mindenki türelmét annak érdekében, hogy az alapel-
látás körülményei sokkal magasabb színvonalúak legye-
nek. A megújult rendelõk októberben átadásra kerülnek.

2. Templom tér:
A  Templom tér 1994-ben újult meg, azóta nem történt
fejlesztés, ezért döntöttünk az átalakítás mellett. Tavaly
megvásároltuk az iskola melletti ingatlant. Ezen a telken
parkolók lesznek, bõvítjük az iskola udvarát, ill. a telek
hátsó részén konyhakertet tervezünk kialakítani. Itt a diá-
kok saját maguk termeszthetnek zöldséget, melyet az is-
kola konyháján fel lehet használni.A tér rendezése már
elkészült volna, de változtak a jogszabályok, a
parkolóépítés engedélyköteles lett. Le kellett folytatni az
engedélyezési eljárásokat. A térburkolás, vízelvezetés is
megvalósításra kerül. Szeretnénk emléket állítani azok-
nak a személyeknek, akik meghatározóak voltak a tele-
pülés újratelepítésében ( Grasso Vilabard, Lécs Ágos-
ton). Ebben az évben befejezõdik az engedélyek beszer-
zése. 2016 nyarán valósul meg a beruházás, szept. 8-án,
a búcsú napján szeretnénk átadni.

3. Szabadság tér:
A tér rendezésének elsõ üteme  megvalósult , elkészült
az állomás mögötti parkoló. Szeptember 29-ei ülésén
dönt a képviselõ-testület a közbeszerzési eljárásról. A tér
átmenõ forgalom nélküli lesz térburkolással, parkosítás-
sal. Várhatóan a jövõ év elsõ harmadában sikerül befe-
jezni. Terveink szerint megújul a piac, ill. a Sport tér is.

4. A Honvéd utcai csomópont:
A lámpák mûködési hibáiért sokan az Önkormányzatot

hibáztatták. Tudniuk kell, hogy hónapok óta kifejezzük
elégedetlenségünket a csomópont mûködésével kap-
csolatban.A csomópont elképzelése jó, azonban a kivite-
lezése nem megfelelõ. A probléma az , hogy a közutas
és a vasúti forgalomtechnikai rendszerek nincsenek
szinkronban. Többször alakult ki balesetveszélyes hely-
zet, sajnos több baleset is történt. A kivitelezõ próbál ki-
bújni a felelõsség alól. A sok alvállalkozó között elvesz-
tek a feladatok. Legutóbb kértük a közlekedésfelügyele-
tet, hogy ne járuljon hozzá a munka átvételéhez. Az út
nem az Önkormányzat kezelésében van,a vasút üzemi
terület. A történésekrõl nem is mindig értesítik az Önkor-
mányzatot, a legutolsó helyszíni szemlére meg sem hív-
ták. Törekszünk arra, hogy minél biztonságosabb meg-
oldás szülessen, de kérjük a fegyelmezett és figyelmes
közlekedést.

5. Régészeti feltárás:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött megálla-
podást az Önkormányzat.1 telket tártak fel a Rétföldi ut-
cában,60 sírhelyet találtak. Az Önkormányzat 1 millió fo-
rintot vállalt. A feltárás összességében 2 millió forintba
került (földmunkák, stb.) Még a leletmentés, restaurálás
költségei pluszként jelentkeznek. Folytatni kívánjuk  a
feltárásokat, ill. segíteni  a tulajdonosoknak, hogy épít-
hessenek ezekre a telkekre. Szeretnénk pályázni is az
egyetemmel közösen, de a tulajdonosoknak is hozzá
kell járulniuk a költségekhez (kb. 127 ezer Ft-tal-a tûz-
szerészeti feltárás költsége). Szeretnénk az eredménye-
ket publikáltatni, s felmerült vándorkiállítás létrehozása
is.

6. Óvoda:
A felújított óvodára felkerült a fotovoltaikus rendszer,
amely kielégíti az óvoda elektromos igényét.

A 14 millió forint pályázati pénzhez 6 millió forintot tett
hozzá az Önkormányzat.

7. Zamárdi és Szántód közötti turisztikai együtt-
mûködés
Szántód község polgármesterével találkozva felmerült a
két település közötti  együttmûködés igénye.Szeretnénk
elindítani a két település között egy rendszeres járatot

( kis buszt),amely  Széplak-alsótól Szántód révig közle-
kedne, s érintené a fontosabb vállalkozásokat. Lehetõsé-
ge lenne a turistáknak a települések megismerésén kívül
megkóstolni ételeket, italokat, fagylaltot. Várjuk a vállal-
kozók jelentkezését a projektben való részvételre.

Rövid hírek

10 évvel ezelõtt, 2005-ben kapta meg a zamárdi avar kori temetõ az �Örökségünk - Somogyország Kin-
cse� elismerést. A kitüntetõ címet a Somogy Megyei Önkormányzat adományozta Friesz Károlyné
zamárdi lakos jelzése alapján.

A település nevében köszönetemet fejezem ki Friesz Károlynénak.

Csákovics Gyula polgármester
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Tájékoztatás Zamárdi Város Önkormányzatának 2015. évi beruházásairól 

Zamárdi Város Önkormányzatának 2015. évi elfogadott
költségvetésében hozzávetõlegesen 400.000.000,-Ft ke-
rült biztosításra a beruházási feladatok elvégzésére.
A költségvetési évet a nyári szezon mindig két részre
osztja, melyben az I. félév a domináns, köszönhetõen
annak, hogy a szezonalitással összefüggõ beruházáso-
kat, üzemeltetési/fenntartási feladatokat ebben az idõ-
szakban kell elvégezni.
Zamárdi város 2015. évi költségvetésében szereplõ be-
ruházási tételek magas száma miatt a költségvetés vég-
leges elfogadását követõen azonnal kivitelezési munká-
latok kezdõdtek.
Az alábbiakban felsorolásra kerülnek az I. félév során
megvalósult jelentõsebb projektek:

�Útburkolat felújítások kivitelezési munkái� az alábbi
helyeken:

� Harcsa utcának a Panoráma utca � Szent István utca 
közötti szakasza

� Csokonai köznek a Szent István utca  � Panoráma ut-
ca közötti szakasza

� Damjanich J. utcának a Nagy Sándor utca � József At-
tila utca közötti szakasza

� Vasvári Pál utcának a Dessewffy utca � Gáspár András
utca közötti szakasza

� Gáspár András utcának a Vasvári Pál utca - Táncsics 
Mihály utca közötti szakasza

� Jegenye utcának a Dessewffy utca - Balaton utca kö-
zötti szakasza

� Munkácsy Mihály utcának a strand elõtti 45 fm hosszú
szakasza

� Gábor Áron utcának a Dessewffy utca és a part közöt-
ti szakasza

� Kálmán Imre utcának a Fecske utca - Folyó utca közöt-
ti szakasza

� Szigligeti utcának a Fecske utca - Folyó utca közötti 
szakasza

Fenti utcákban a meglévõ szilárd burkolatok kerültek fel-
újításra/cserére, a szükséges csatlakozó padkák rende-
zésével, közmûaknák szintre emelésével. A város ebben
az évben egyedülállóan magas összeget biztosított a
rossz állagú utak felújítására, melynek köszönhetõen 10
utca kapott részben vagy egészben új burkolatot.
Bekerülési költség: bruttó 61.522.980,-Ft.

�Szabadság tér gépjármûparkoló és kapcsolódó gya-
logos felületek építési munkái�  
A városközpont megújítása a Dél-Balatoni vasútépítési
projekthez kapcsolódóan a város legnagyobb 2015. évi
beruházása. A vasútépítés idõbeni ütemezéséhez is
részben alkalmazkodva, a komplett átépítés két ütemre
lett bontva.Az I. ütem a vasútállomás épületének északi
oldalán található parkoló és az ahhoz kapcsolódó tér-
burkolatok kiépítését tartalmazta, csapadékvíz csatorna
építéssel, szükséges  közmûkiváltások elvégzésével.
A Szabadság tér és a Városháza K-i oldalán található út
megújítását magába foglaló II. ütem közbeszerzési
anyagának összeállítása megkezdõdött, azok megvaló-
sítása hamarosan megkezdõdik.
A megvalósult gépjármû parkoló és kapcsolódó gyalo-
gos felületek építési költsége: bruttó 33.907.698,-Ft.

�Kiss Ernõ utcai többgenerációs játszótér kiépítési
munkái�   
A Kiss Ernõ utcai �volt fizetõs strand� területén épül az
üdülõterület -legnagyobb komplex játszóeszközét is ma-
gába foglaló- új játszótere. 
A klasszikus gyerekjátszótér funkciókon felül (játszóvár,
hinták, homokozók, csúszdák stb.) a sportolni vágyók
igényeit is kiszolgálja a park, többek között streetball pá-
lya kialakítására és kültéri erõsítõgépek telepítésére is
sor került.
A pihenést elõnyben részesítõket a pergolával ellátott pi-
henõsarok várja. A játszótérhez kapcsolódóan a kerék-
párok tárolása és gépkocsik parkolása egyaránt biztosí-
tott.
A játszótér bekerülési költsége bruttó 30.715.903,-Ft.

�Harcsa utca, Panoráma utcától északra lévõ szaka-
szának útépítése�
Az érintett szakaszon komplett útépítési munka történt
teljes alépítményi rétegrend beépítésével, 1 db ivóvíz be-
kötés átépítésével. 
Bekerülési költség: bruttó 15.923.870,-Ft.

�Nyárfa utca Bácskai utca � Kecskeméti utca közötti
szakaszának útépítése�
Az érintett szakaszon komplett útépítési munka történt
teljes alépítményi rétegrend beépítésével, 10 db ivóvíz
bekötés átépítésével, a Bácskai utca � Nyárfa utca cso-
mópontjának és vízelvezetési problémájának rendezésé-
vel.
Bekerülési költség bruttó 11.976.545,-Ft.

�4497 hrsz-ú út zúzalékos megerõsítése�
Szélescsapás utcához kapcsolódó 4497 hrsz-ú út zúza-
lékos kiépítésére került sor.
Bekerülési költség bruttó 528.447,-Ft.

�Bácskai utcai kishajó kikötõben 3 db elektromos
áramvételezési hely kiépítése�
A kiépített móló területén 3 db áramvételezésre alkalmas
speciális elektromos szekrény került telepítésre, melyek
használatával teljes körûen biztosítható a hajótulajdono-
sok részérõl felmerülõ elektromos energia igény. A szek-
rények ellátását a Bácskai utcai színpadtól vezetett új
elektromos kábel biztosítja. 
Bekerülési költség bruttó 1.480.312,-Ft.

�Bácskai utcai kikötõben vendégmóló bõvítése�
A kikötõben kiépített móló mellett rendelkezésre áll egy
szakaszon ún. �vendégmóló�, mely a hajókba történõ
be- és kiszállást, valamint a kikötést segíti elõ.
A beruházás keretében a hiányzó szakasz vonatkozásá-
ban is elkészült a vendégmóló így jelenleg valamennyi
bérelt hely esetében rendelkezésre áll és használható. 
Bekerülési költség bruttó 1.851.660,-Ft.

�Bácskai utcai kishajó kikötõ hínárvágási munkáinak
elvégzése�
Kettõ alkalommal került sor ebben az évben hínárvágási
munkálatokra.
A tavaszi vágás költsége bruttó 469.900,-Ft, a második
vágás elszámolása még folyamatban van.
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�Fekete István Általános Iskola mûfüves pályájának
felújítása�
A meglévõ mûfüves pálya állagmegóvó felújítása, javítá-
sa és gumi granulátum pótlási munkái elkészültek.
Bekerülési költség bruttó 438.023.-Ft

�Honvéd utcai buszváró létesítése�
A Hivatal forgalomtechnikai változtatásaival egyidejûleg
a Gamesz jóvoltából új buszváró került kiépítésre a Hon-
véd utcába, melyhez új esõbeálló is tartozik.

�Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése, akadály-
mentesítése� 
Az ÁNTSZ elõírásainak  megfelelõen  elkészült  mindkét
orvosi rendelõ vonatkozásában a helyiségek  burkolása,
festése,   az  épületben lévõ  közösségi  helyek kere-
kesszékkel közlekedõk általi megközelítésének biztosítá-
sa, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása bruttó
6.100.000.-Ft értékben.Idõközben az Önkormányzat
megnyert egy �orvosi rendelõ épületének átalakítására,
korszerûsítésére, akadálymentesítésére� vonatkozó pá-
lyázatot 60 MFt értékben, ígya fentieken felül az épület
teljes körû felújítása is  megkezdõdött és várhatóan 2015
októberében be is fejezõdik.
Önkormányzati saját erõt nem kellett biztosítani a pro-
jekthez, a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.

�Óvoda fotovoltaikus rendszerének kiépítése� 
Zamárdi Város Önkormányzata pályázati támogatást
nyert az óvoda fejlesztésére. Az óvoda épületén napele-

mek kerültek elhelyezésre és a napenergia az elektro-
mos rendszerbe kerül visszavezetésre, csökkentve ezzel
az óvoda energiaszükségletét.
A rendszer már üzemel, az eddigi tapasztalatok alapján
elképzelhetõ, hogy a nyári napsütéses idõszakban az
óvoda önellátó lesz elektromos energia vonatkozásá-
ban.
Az önkormányzat 14.341 eFt pályázati támogatást nyert
a rendszer kiépítéséhez 100 %-os támogatási intenzitás
mellett.

Megvalósítást megelõzõ elõkészítõ fázisban lévõ
projektek:
-Szabadság tér átépítésének II. üteme
-Templom tér D-i oldal kiépítése
-Fõ utca � Endrédi u. keresztezõdésénél buszmegálló
kiépítése

-Balaton- parti fejlesztéshez kapcsolódó kivitelezési 
munkák

-Balaton- parti fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési 
munkák.

Tervezési �engedélyezési fázis:
-Kiss Ernõ utcai parkoló (Eötvös u. � Kiss Ernõ u. sarkán)
-Templom tér D-i oldal tervei
-Általános Iskola melletti parkoló tervei
-Endrédi utcai gyalogjárda tervei

Kétszeri Balázs
beruházási és városüzemeltetési osztályvezetõ

Tájékoztató a vasúti átépítések kapcsán

Ezúton tájékoztatjuk a t. Lakosságot, hogy a �Lepsény
(Bez.) � Szántód-Kõröshegy (Kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti
pálya, vasúti mûtárgy és vasúti felsõvezeték, utak építési mun-
kái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, ma-
gasépítészeti, távközlési, külön szintû közút- vasút keresztezés
mûtárgyépítési, közmûkiváltási, kábelkiváltási munkák terve-
zési megvalósítása� elnevezésû, nemzetgazdaságilag kiemelt
projekt befejezési határideje 2015. október 31. 

A kivitelezõ: a Délipart 2013. konzorcium (8600 Siófok,
Kele u. 116.) 

A beruházó: NIF Zrt (1134 Budapest, Váci út 45.) 

A területek, melyeken az átépítés folyik, a MÁV és a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében vannak. (Ezért for-
dulhat elõ, hogy egy-egy útfelbontással, átépítéssel kapcso-
latban a polgármesteri hivatal dolgozói is csak az adott
munkavégzés napján szembesülnek.) 

Többnyire a zamárdi vasútállomás környezetében lévõ csomó-
pontban történt problémákkal (pl: hosszú várakozási idõ,
összevissza mûködõ közúti és vasúti jelzések, piros lámpa
ellenére felnyíló sorompó, stb.) és annak jelenlegi mûködé-
sével a hivatal nem ért egyet.  Június óta folyamatosan - írás-
ban, szóban - jelezzük a hiányosságokat, problémákat. Szá-
mos egyeztetõ tárgyaláson, helyszíni szemlén vagyunk túl
az érintett szakhatóságokkal, mûszaki ellenõrrel.  Panasza-
ink, észrevételeink kivizsgálása okán több eljárás van folya-
matban. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az átépítéssel érintett

terület munkaterület végleges forgalomba helyezési eljárá-
sa a fenti határidõ után történik.

Amennyiben észrevételük van, kérem mindenképp jelezzék
a hivatalnál, illetve tájékozódhatnak a Délipart 2013. kon-
zorciumnál, email: db1@vasuttechnika.hu,
telefonszám: 06 30 721 6354.

Zamárdi, 2015. augusztus 24.

Kétszeri Balázs                 dr. Dudás Anita 

Kötelezõ kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás

Tájékoztatjuk a tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy
2015. október 2-tõl október 24-ig Zamárdi település
területén ütemezett sormunkavégzés keretében a Magyar
Kémény Kft kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást
végez.

A szolgáltatás ideje alatt a fényképes igazolvánnyal ren-
delkezõ kéményseprõt az ingatlanokba szíveskedjenek
beengedni.

A közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni, a
feladat ellátásához szükséges feltételeket pedig biztosí-
tani.

Kérjük, hogy a fentiek alapján az ingatlanukat felkeresõ
kéményseprõvel szíveskedjenek együttmûködni.

Zamárdi PMH
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Örömmel értesítjük, hogy Zamárdi településén 2015. november hónaptól bevezetésre kerül a HÁZHOZ MENÕ
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS. Ez az új gyûjtési módszer kényelmes megoldást nyújt, hiszen a háztartási hulla-
dékhoz hasonlóan a gyûjtõautó közvetlenül az ingatlanok elõl szállítja el az újrahasznosításra szánt hulladé-
kot.
Önnek nincs más teendõje, mint a SIÓKOM Nonprofit Kft. által elõre biztosított �KÉK�, �SÁRGA� illetve
�ZÖLD� zsák(ok)ban (az alábbiakban meghatározott hulladékfajták szerint) kihelyezni ingatlana elé a szelek-
tíven gyûjtött, tiszta hulladékot, melyeket társaságunk elszállít. A gyûjtéshez a jelölt zsákokat folyamatosan
biztosítjuk, azaz ahányat Ön kihelyez, annyit pótolunk vissza (elsõ alkalommal mindenkihez két-két zsákot jut-
tatunk el postaládába illetve kerítésbe tûzve).A szállítási napok követhetõsége érdekében mellékletként csa-
tolunk egy hulladékszállítási rendet.

Egy újabb lépés Zamárdi korszerû hulladékgazdálkodásáért
Indul a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés
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A szállítási napok követhetõsége
érdekében mellékletként csato-
lunk egy hulladékszállítási rendet.
Együttmûködésére a környeze-
tünk védelme, környezeti kultú-
ránk javítása érdekében számí-

tunk. 

Támogatását elõre is köszönjük!

SIÓKOM Nonprofit Kft.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
SIÓKOM Nonprofit Kft.

Cím:

8600 Siófok, Hock J. köz 2. 2. em.
Tel/Fax: 84/503-200, 84/503-010

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A jelölt zsákok kiosztására a
Siókom Kft tájékoztatása szerint
várhatóan október utolsó hetében
kerül sor.
Tájékoztatjuk a kõhegyi ingatlan-

tulajdonosokat, hogy � kizárólag
ebben az évben - 2015. november
30-ig szerdai napokon a zöldhulla-
dék elszállításra kerül a Kõhegy-
rõl. 

Zamárdi PMH

Siófok Nonprofit Kft. 2015. 11. 01 - 2015. 12. 31 közötti hul-
ladékszállítási rendje Zamárdi lakóingatlanoknál.



2015. október 7.oldal Zamárdi Hírmondó

Beszámolók, hírek: 

Vízi hálaadás: A rendezvényt aznap rossz idõ-
járás elõzte meg, de tíz perccel a kezdés elõtt elállt az
esõ, a szél is alább hagyott, így a kikötõbe eljött negy-
ven ember nagyon meghitt, kellemes hangulatú ünne-
pi szezonzárást élt át. Még a nyugati égbolton egy
kis foltban a felhõzet is elvékonyodott két percre, ró-
zsaszínû napüdvözletként. Három vitorlás fénylett a
led-soroktól, felsorakozván a kikötõi öbölben. A vezér-
hajóról dobták a vízbe a �nyári áldás� koszorúját. A par-
ton humoros �szezonértékelõ� aforizmák hangzottak el,
majd komolyabb hangvételû vallomások. Felhangzott
zenekari elõadásban a Himnusz, majd a Balatonhoz illõ
szimfonikus zenék szálltak az estében. A résztvevõk a
végén hálásan köszönték, hogy ismét ilyen szép ün-
nepség kerekedett a parton. Valószínûleg Zamárdi az
egyetlen a tóparti települések között, amely ilyen szer-
tartásosan búcsúzik a nyártól, a szezontól, �kenyér-

adónktól, a Balatontól�. Köszönöm ezúton is Margó
Györgynek, Harsay Jánosnak, Kamarell Károlynak,
Mátay Lászlónak a vitorlások �fénybe fürdetését� és
Gubányi Katának az �áldáskoszorút�. 

Búcsúi térzene: A város okiratában is szerepel,
hogy Zamárdi fõ ünnepe a búcsú, Kisboldogasszony
napja. Ezért szerveztünk a búcsúi ünnepi misét követõ
térzenét a templomtérre. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a misérõl kijövõ emberek mily érdeklõdéssel hall-
gatták végig a félórás koncertet, s honorálták tapssal a
tabiak muzsikáját. Nagyon jó összeállítást készített
Sternóczky László karmester, közönség és zenekar ha-
mar egymásra talált a zene hullámhosszán ezen a szép
napos délelõttön! Zamárdi szinte a turizmusból él, már
rég nem hagyományos, gazdálkodó település. Renge-
teg a szórakoztató rendezvénye, így nem csoda, hogy
az évtizedek alatt elsorvadt búcsúja vásári, profán része
a nyári forgatagot követõen. De a rokoni hazalátogatás
mellett a nagymise egy kellemes térzenével együtte-
sen méltó 21. századi búcsúi ünnepe a városnak!

Színházi járat: Még jelentkezhetnek érdeklõ-
dõk a Veszprémi Petõfi Színházba induló bérletes �jára-
tunkra�. Az új évad kínálata szerintem jobb is, mint a ta-
valyi volt! Íme: 1. Eisemann � Szilágyi: Tokaji aszú � ze-
nés vígjáték; 2. Molnár Ferenc: Liliom; 3. Kocsik � So-
mogyi � Miklós: Abigél (musical); 4. Schiller: Ármány
és szerelem (romantikus színmû); Cooney: Család el-
len nincs orvosság (komédia). Az elõadások mindig
pénteken lesznek!

Városi 56-os ünnepség: Meghívott elõadónk
Kõ András neves újságíró, aki gimnazistaként átélte a
forradalmat és szabadságharcot, majd oknyomozó új-
ságíróként több 56-os könyvet is írt. Többek közt a Kos-
suth téri tömeggyilkosságról.

SULYOM-néptáncegyüttes: Örömmel tájékoz-
tatjuk a kedves olvasókat, hogy a képviselõ-testület tá-
mogatását is bírva, elindul a mostani 14-17 éves lányok
és fiúk csoportjaképpen Zamárdi város néptánce-
gyüttesének élete. Szugfill Zsolt tanár úr magas szintre
jutatta az elmúlt években a néptáncot végig állhatato-
san tanuló diákok tánctudását az iskolában, s ez adta
alapját a megalapításnak! Természetesen továbbra is õ
lesz a tanár, nagyon örülünk, hogy vállalta! Bízunk ben-
ne, az elkövetkezõ években sok öröme lesz a város la-
kóinak a csoportban, és akár mint az énekkar, a nép-
tánc együttes is öregbíteni fogja Zamárdi jó hírét fellé-
péseivel.

Gál Péter népmûvelõ

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

OKTÓBER

5-e, 9:00-: vásár
5-e, 17:00-: NABE-elõadás
6-a, 17:00: Aradi Vértanúk Emlékútján. Kerékpáros 

megemlékezés a vértanúkról Zamárdi 
róluk elnevezett utcáin. Találkozás a 
Magyar fájdalom-szobornál a 
Szabadság téren.

7-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
12-e, 9:00-: vásár
12-e, 14:30-:Véradás
22-e, 17:00-:Városi 56-os ünnepség. Mûsort adnak a 

diákok, meghívott elõadó: Kõ András 
újságíró, az 56-os történések kutatója. 
Utána: koszorúzás, a kilátó esti 
díszkivilágítása (alkalmas idõjárás 
esetén).

29-e, 9:00: vásár

Körök, klubok, egyesületek a Közösségi Házban:
- Nabe: minden hónap elsõ hétfõ, 17:00
- Egészségõr Egyesület:

minden hónap 3. hétfõ, 17:00
- Jóga: kedd, 16:00
- Nõi Kórus: kedd, 18:00.
- Nabe torna: szerda, 16:00
- Népdalkör: péntek 18:00
- Rajz szakkör: szombat 9:00
- SULYOM néptáncegyüttes: szombat délután
- Berkenye-kör,

rovásírás tanfolyam: szombat,15:00
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avagy nyár érlelte aforizmák

egy részük elhangozott a vízi
hálaadáson

Aki a Balatonnál hekket eszik,
más gasztronómiai bûncselek-
ményekre is képes.

Aki a vízben nem mozdul, csak
fejmozgással tekinget szerte-
széjjel, biztos, hogy épp a vizet
szennyezi!

Ötven év felett nagy kihívás, mi-
kor éppen fél lábon áll az ember,
és elakad lábában a levetendõ
fürdõnadrág.

Mit jeleznek a bóják? A kellemes
víz határát.

Mitõl függ a taxi-viteldíj a Sound
alatt? Az utasok alkoholszintjé-
tõl. Tisztelet a bevételnek!

Az elsõfokú viharjelzést senki se
veszi komolyan. A másodfokút
meg csak a vízi mentõk és rend-
õrök.

Zamárdi legfontosabb építészeti
látnivalója a tihanyi apátság. Al-

konyatkor mindenki azt fényké-
pezi a parton.

Gödröt azért taposnak a csinta-
lan fiatalok a vízfenéken, hogy a
Balatonnál az idõsebb hölgyek
vagy urak újra egy kis botlást át-
élhessenek�

Miért nem érdemes a nyáron
autóval járni a falu és a part kö-
zött? Mert biztos, hogy sorom-
pót kapsz!

Fesztiválfilozófia: a fiatalok na-
gyon sokat fizetnek az önpusztí-
tásért, hogy idõsként ugyanany-
nyit költhessenek az egészsé-
gükre.

Igazi demokrácia a fürdõzés köz-
ben van. A vízben nincs semmi-
lyen megosztottság. Ez az üdü-
lés rejtett dimenziója?

Ki van a vízben 15 fok alatt? A
kincskeresõk. 16 fok és 18 fok
közt? A tó szerelmesei mártóz-
nak meg benne. 19 fok és 20 fok
közt? A németek, ha vannak. 20
fok és 22 fok közt? Az edzettek.
23 fok és 25 fok közt? A normál
nyaralók. 26 és 28 fok közt?

Megjelennek a vízben a zamár-
diak. 28 fok felett? Például Cs.
G.-ék.

Miért jön hidegfront a szezon-
ban? Hogy a büfék alkalmazott-
jai végre kialudhassák magukat.

Mi az elsõdleges terméke a turiz-
musnak a vízpartokon? A sze-
mét.

Miért fürödnek a nyaralók a tó-
ban? Hogy kibírják azt a pillana-
tot, mikor kora este beülnek a
kocsijukba.

Mi a legfõbb étel a Balatonnál?
A sült krumpli. Minden mást ah-
hoz esznek.

Tévedés, hogy Pesten van a leg-
több kiadó! Zamárdinak egy
hosszú utcája lekörözi Pestet.

Miért a legnagyobb parti forga-
lomkor irtja a szúnyogot a repü-
lõgép? A lepermetezett népre
nem fog a szúnyog szállni.

Mikor lehet ilyen marhaságokat
összehordani? Nagy nyári káni-
kulák után.

BALATONI GÖRBE (VÍZ) TÜKÖR



�Harmóniában  önmagunkkal és a világgal�
Nyári akadémiánk 3. és 4. elõadásának témája a stressz és
konfliktuskezelés volt.
Stressz: � Folyamatos feszültség� vagy �tartós ideges-
ség��negatív ingerre adott válaszreakció a szervezet ré-
szérõl. A tartósan fennálló stressz akár komoly egészség-
károsodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet el-
lenálló képességét.

/Wikipédia/
Mi a megoldás, hogy ne maradjunk benn hosszan egy
egészségkárosító helyzetben? Cigaretta? Alkohol? Kávé?
Gyógyszer? Igazi stuccpolitika! Még tüneti kezelésre sem
jó, nem hogy a probléma okának megszüntetésére.
Augusztus 31-i összejövetelünkön Parádi doktor személyé-
ben kaptunk segítséget a stressz kezelésére.
Elõadónk szerint a stressz legfõbb oka a megfelelni akarás
másoknak és a magunk irreális elvárásainak. Tehát az oko-
kat magunkban kell keresnünk. A tüneteket mi magunk is
észrevehetjük. Íme, néhány a stressz fizikai tüneteibõl:
Idegesek, fáradékonyak vagyunk, álmatlanságban szenve-
dünk, emésztési zavarokkal küszködünk.
A türelmetlenség, túlérzékenység, hangulatingadozás, szo-
rongás a leggyakoribb pszichés jelek. Ne gondoljuk, hogy az
emlékezetzavar, szétszórtság, feledékenység csak a kor
számlájára írható. A stressz értelmi tünetei ezek.

Minden tünet felszólítás arra, hogy nem a magunk útját jár-
juk. Tegyünk valamit magunkért!
Elõadónk jó néhány stresszt oldó technikát ajánlott figyel-
münkbe./ sport, túra, kirándulás, jóga, meditáció, zene, ol-
vasás, hobbi, humor, alkotó tevékenység, kellemes idõtöltés

a természetben, közösségben stb./ 
Önsegítõ módszerek ezek. 21. századunk felgyorsult világá-
ban nem könnyû stresszmentesen élni, de megtalálhatjuk a
személyünknek leginkább megfelelõ segítõ technikákat. Ne
mástól és másoktól várjuk a megoldást! Rajtunk is múlik,
hogy harmóniában legyünk magunkkal és a világgal.
Kapcsolati konfliktusaink az egyik leggyakoribb stresszokok
közé tartoznak.A szeptember 14-i elõadás a konfliktuske-
zelés modelljeivel ismertetett meg bennünket.

Aszerint, hogy milyen erõs az önérvényesítõ és együttmû-
ködési készségünk, 5 kapcsolati típust ismerhettünk meg.
Igyekeztünk megtalálni a magunkra legjellemzõbb modellt. 
Vajon versengõ vezetõtípus, alkalmazkodó, kudarckerülõ,
problémamegoldó vagy kompromisszumkeresõ vagyok?
Megismerve az egyes típusok jellemzõit, arra a  megállapí-
tásra jutottunk, hogy a besorolás élethelyzet, egyéniség,
életcél függvényében változhat. Eljutottunk létezésünk
alapkérdéséig: Hogyan határozza meg sorsunkat a hely, a
család, ahova születtünk? És egyáltalán miért, mi célból va-
gyunk a világon? Írók, gondolkodók egész sora adott erre a
kérdésre választ: � hogy valahol otthon legyünk benne�,
hogy küzdjünk �erõnk szerint a legnemesebbekért�, hogy
�imádkozzunk és dolgozzunk�, hogy �legyünk jók, ha tu-
dunk� A sor még hosszan folytatható. Pszichiáter elõadónk
válasza:

Ismerjük meg önmagunkat! Mert csak kellõ önismerettel
felvértezve teljesíthetjük be élethivatásunkat, járhatjuk a
magunk útját.  
A �Harmóniában magunkkal és a világgal� sorozat elõadá-
sai többek között ehhez a fontos tudáshoz, az önismerethez
adtak segítséget. Ahhoz, hogy jobbak legyünk, és jobb le-
gyen velünk a világ.
Nyári akadémiánk utolsó elõadását / Boldogságfokozó
módszerek nem csak boldogtalanoknak/ október 10-i
Egészségnapunkon hallgathatjuk meg. Íme, az Egészség-
nap programja.
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2015. 10. 12-én
véradás lesz a Közösségi Házban

15 órától- 18 óráig
Szeretettel várjuk minden leendõ és új véradónkat!

TAJ kártyát hozzatok magatokkal!

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI



MEGHÍVÓ
OKTÓBERI EGÉSZSÉGNAPRA
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2015.augusztus 29-én XVI. alkalommal került sor
Zamárdiban a (Zamárdi CAN-C2 Somogy megyei baj-
noki forduló Országos pontszerzõ) kettesfogathajtó
verseny megrendezésére. 
A rekkenõ hõség ellenére is megtartottuk a rendez-
vényt, melyre 24 hajtó nevezett fogatával.
Mindegyik versenyszámban az elsõ hat helyezett került
díjazásra.
Akadályhajtás:
1. Magyar Zoltán

Marcali  Város Szabadidõ SE Somogy megye 
2. Horváth Rajmund

Marcali Város Szabadidõ SE Somogy megye  
3. Bákor Péter

Kõröshegyi Lótenyésztõk E Somogy megye
4. Balogh Bálint

Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesülete Somogy megye
5. Sántha Krisztián

Zala-Völgye LE Zala megye
6. Tóth Balázs

Somogygeszti KSK Somogy megye
Vadászhajtás:
1. Somogyi József,

BBSC Balatonboglár Somogy megye
2. Kleiber Jenõ Siófoki Lovasegylet 

Somogy megye
3. Tóth Balázs Somogygeszti KSK 

Somogy megye
4. Sántha Krisztián Zala-Völgye LE 

Zala megye
5. Magyar Milán Marcali Város 

Szabadidõ SE,
6. Bákor Péter

Kõröshegyi Lótenyésztõk 
Egyesülete Somogy megye

Három különdíj került kiosztásra:
Szántó Gyula Zamárdi Petõfi SE,
Bokor László Kálózi LE
Fejér megye Sárkeresztúr,
Kollár Beatrix BBSC
Balatonboglár Somogy megye

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:Önkormányzat Zamárdi
/Csákovics Gyula polgármester úr fõvédnök/

GAMESZ Zamárdi Polgárõrség Zamárdi
Puller György Bacsa András
Mauró Pizzéria Friesz Attila
Sipos Tibor Podráczky család
Szabó Gábor Szabó Imréné
Kertész Tibor Tóth Lajos
Hosszú Gyula Tóth Imre Mihály
Schwarcz Béláné Schwarcz család
Élõ Tibor (Paprika csárda) Sebestyén Béláné
Nagy Gáborné Kömpf Richárd
Elter Imre 

Schwarcz Béla szervezõ

Idõpont: 2015.október 10. /szombat/
Hely: Közösségi Ház /Zamárdi, Honvéd u. 6./
Fogorvosi és háziorvosi rendelõk
Program: 
10.00 � 12.00 Szûrések az orvosi rendelõkben
Szájüregszûrés és urológiai betegségek általános szûrõ-
vizsgálata
Korábbi lelet /ha van/, valamint vizelet szükséges a vizsgá-
lathoz
Elõzetes jelentkezés esetén idõpont-egyeztetés
Takácsné Horváth Szilvia /06/30 850 9911/
13.30 � 14.00 Az Egészségnap megnyitása 
Csákovics Gyula polgármester, a rendezvény fõvédnöke

Takácsné Horváth Szilvia , az egyesület elnöke
Népdalok citerakísérettel: Széles Ágota
14.00- 14.45 A szájüregi és urológiai szûrések tanulságai
Dr. Lédermayer Ferenc fogorvos,
dr. Perjés Gábor urológus
14.45 � 15.10 Meridián torna elméletben és gyakorlatban 
Bereczki Ibolya természetgyógyász
15.10 � 15.30 Szünet
15.30 -  16.00 Tombolasorsolás
16.00 � 17.00 Boldogságfokozó módszerek nem csak bol-
dogtalanoknak
Dr. Parádi József pszichiáter
17.00 � 17.30 Ünnepélyes zárás

KETTESFOGATHAJTÓ VERSENY
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NABE HÍREK

A Duna Televízión 2011 óta fut a Hazajárók címû sorozat,
amely a Kárpát-medence legszebb, legérdekesebb tájait és
határon túli magyar közösségeit mutatja be a nézõknek. A
ma már Magyar Örökség-díjas honismereti magazinmûsor
alapvetõ célja a Kárpát-medence kevésbé ismert helyeinek,
természeti kincseinek bemutatása, túratippek adása a tur-
istáknak, mindezt összekötve a határon túli magyarság min-
dennapjainak leírásával.
2015. szeptember 6-án a mûsor készítõit, fõszereplõit:
Kenyeres Oszkárt és Jakab Sándort láttuk vendégül.
A közönségtalálkozó elõtt Schwarcz Béla segítségével
lovaskocsiról mutattuk be vendégeinknek Zamárdi
nevezetességeit és legszebb helyeit. Valamint tanúi lehet-
tünk Jakab Sándor elsõ találkozásának a Balatonnal.
A közönségtalálkozó idõpontjára megtelt a közösségi ház.

Közel száz ember volt kíváncsi arra, hogyan készül a
Hazajárók. Bemutatták a stábot, a felszerelést, amit min-
den túrára magukkal visznek, és a mûsorkészítés folya-
matába is bepillanthattunk. Láthattuk, hogy milyen
közlekedési eszközöket használnak és használtak eddig a
filmforgatások során. Kulisszatitkokba is beavattak ben-
nünket, valamint azt is megtudhattuk, hogyan lehet hara-
pós pásztorkutyák ellen pálinkával védekezni. A jó hangu-
latú és nagyon érdekes elõadás végén a Hazajárók 4. évadá-
nak záró filmjét néztük meg közösen. A �Számvetés 5 - és
mégis élünk� címû epizód után nehéz volt megszólalni. 
A jelenlévõket megérintette a film mondanivalója, melyben
külhoni magyarok fogalmazták meg, mit jelent nap mint
nap a megmaradásért küzdeni, külföldön magyarnak lenni. 
Azóta többször volt alkalmunk beszélni meghívottjainkkal,
akik elmondták, hogy nagyon jól érezték magukat váro-
sunkban, és köszönték a zamárdi közönség szeretetét. Mint
mondták: �ezért érdemes dolgozni, ez éltet minket!�

**************************************************
2015. szeptember 12-én a NABE zamárdi csoportja is részt
vett a polgármesteri hivatal és a Hethland Kft. közös
szervezésében megtartott évadzáró rendezvényén. Kajdi
Virág szakértõ segítségével Deli Balázs ínycsiklandozó
grillhúsokat és zöldségeket sütött, a jelenlévõ tagok leg-
nagyobb örömére.

**************************************************
2015. szeptember 19-én immár másodszor került megren-
dezésre a Madárijesztõ-készítõ verseny. Az idõjárás is a

kegyeibe fogadott bennünket, így újra benépesülhetett a
tájház udvara. Lekváros és kakaós palacsintával,
zsíroskenyérrel valamint szörppel vártuk vendégeinket. A
madárijesztõk mellett sokféle programban vehettek részt
gyerekek és felnõttek. Kavicsragasztásra, lámpáskészítésre,
arcfestésre is volt lehetõség. A lufibohóc csodákat hajtoga-
tott. A felnõtteket a budapesti Bem Folklór Egyesület
Nefelejcs Népdalkörének citerás tagjai szórakoztatták, kis
táncházat is csempészve a programok közé. Telegdi Ágnes
írónõ dedikálta könyveit, és beszélgetett a természetrõl a
gyerekekkel.
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Ebben az évben nem csak a benevezett 10 madárijesztõ
versenyzett, hiszen a házilag készített lekvárok versenyét is
meghirdettük. A nevezések nagy száma még minket is
meglepett. A 26 db lekvár közül Komáromi Istvánné mál-
nalekvárját találta legfinomabbnak a zsûri, míg Szélesné
Horváth Ágota birskörte lekvárja lett a második, Schwarcz
Béláné szederlekvárja pedig a harmadik legkedveltebb
lekvár. Birkásné Spolár Katalin szörpje nyerte a házi ször-
pök versenyét. Brucker Pétert, az egyetlen férfi versenyzõt
a zsûri különdíjjal jutalmazta.
Ebben az évben a madárijesztõ-készítõ versenyre 10 fan-
tasztikusan ötletes, humoros, sokszor ijesztõ és félelmetes
madárijesztõ érkezett. A zsûri, mint mindig, nagyon nehéz
helyzetben volt. De végül a zamárdi óvoda csoportjai
bizonyultak a legeredményesebbnek. A Manó, a Nyuszis és
az Almás csoport 1-1 alkotása állhatott a képzeletbeli
dobogó 1. , 2. és 3. fokára. A zamárdi általános iskola har-
madik osztályosait különdíjjal jutalmazta a zsûri. Õk három
madárijesztõt is készítettek, ebbõl két madárijesztõ felnõt-
tek segítsége nélkül készült. 
Köszönjük ezt a felejthetetlen napot a támogatóinknak
(Tourinform Iroda Zamárdi, Csákovics Gyula polgármester
úr, Dula Pál, Széles János, Zamárdi Gamesz, Zamárdi

Közösségi Ház), segítõinknek (Hajduné Nagy Ágota,
Gubányi Kati, Szakály Tünde, Telegdi Ágnes, Széles Ágota
és együttese), a segítõ NABE tagoknak (Pálfi Istvánné,
Szabóné Évike, Nagyné Kiss Margit, Pappné Klári, Kalmár
Imréné, Hirsch Judit, Pápai Béláné, Flaskáné Ilonka,
Puller Ferencné, Deli Balázs, Kajdi Tibor), és természete-
sen nem utolsósorban a résztvevõknek! 
Köszönjük mindenkinek, aki palacsintasütéssel, illetve
lekvárfelajánlással hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Egy napra ismét gyermekzsivajjal telt meg a tájház udvara!

**************************************************
2015. szeptember 25-én kerül sor a 9. balatoni nagyasszony,
Zichy Zsófia emléktáblájának avatására Siófokon. Az
avatással egybekötve a NABE siófoki csoportja virágkötõ
versenyt hirdetett, ahol Kiss Csabáné Éva képviseli a
zamárdi csoportot.

**************************************************
KIRÁNDULÁS
2015. október 11. vasárnap õszi kirándulásunk egyik
célpontja Bokod lesz. A települést nem sokan ismerik,
mégis aki ide ellátogat, tengerparti élményben lehet része.
A falu ugyanis a vízre épült.
A község 6 km-re található Oroszlánytól. Aki erre jár, min-
denképpen nézze meg a lebegõ házakat a tó vizén.
A tavat az Oroszlányi Erõmû hûtõtavaként létesítették még
az 1960-as évek elején. Ezért sem fagy be még télen sem,
ugyanis az erõmû által termelt hulladékhõ ezt nem engedi,
és éppen ezért kedvelt horgászparadicsom.
Bokodon kívül még az alábbi helyekre is ellátogatunk
majd:  Majk, kamalduli szerzetes kolostor, Oroszlány
bányamúzeum,Kisbér- mini Magyarország, valamint
Csókakõ vára és Várgesztes megtekintését is tervezzük.
Részvételi díj: (útiköltség+idegenvezetés) jelentkezõk lét-
számától függõen 3600 - 5000 Ft.
Jelentkezni lehet:
Kajdi Tiborné: 30/947-2925, Tóth Józsefné: 30/313-8310, 
Kránitz Tímea: tkranitz@gmail.com

KT/DBO

A hosszú szünet után szeptember 1-jétõl az óvoda újra
megtelt nyüzsgõ gyerekekkel, akik szinte pillanatok alatt bir-
tokba vették rég nem látott csoportszobáikat, játékaikat, vidá-
man köszöntötték az óvó néniket, dadus néniket.
Mindannyian észrevették az óvodában történt kisebb- nagy-
obb változásokat. A nyulas csoport szép parkettának örül-
hetett, a tulipános csoport játékai új, színes bútorok polcain
sorakoznak, az almás csoport falai is új színben pompáznak,
és új asztalokat is kaptak. A teraszra új székek, ablakportál és
korlát is került, ami a gyerekek biztonságát szolgálja. Minden
csoportba megérkeztek az új óvodások, ezek a napok az õ
beszoktatásukról, beilleszkedésükrõl szóltak. Fokozatosan
bekapcsolódtak õk is az óvodai életbe, játszótársakra leltek,
és pár nap múlva már a reggeli pityergést is elhagyták, hiszen
rájöttek, hogy óvodába járni jó.   
Szeptember 14-étõl vette kezdetét a mobilitási hét, amely
keretében az óvó nénik számos programot, játékot szerveztek.
Hétfõn a siófoki kikötõbõl hajókáztunk egyet a Balatonon.
Kedden a gyerekek izgatottan szaladtak ki, mikor észrevették,
hogy egy rendõrautó állt meg az óvoda parkolójában. Egy

ÓVODAI HÍREK



rendõr néni jött hozzájuk, aki a helyes közlekedésrõl
beszélgetett velük. Felállított egy gyakorlópályát,
valamint hozott kirakót, színezõket és apró ajándékot a
részvétért. Szerdán barkácsoltunk kis vitorlásokat, haj-
togattunk csónakokat, az ügyesebbek pedig krétát fog-
tak és aszfaltrajzokat készítettek, ezen keresztül
jelenítve meg, õk hogyan is képzelik el az autómentes
közlekedést. Csütörtökön ismét kirándulni mentünk,
mégpedig a Zamárdi Kalandparkot vettük birtokba.
Kipróbáltuk a kisvonatot, utána pedig egy nagyot ját-
szottunk a labirintusban. A gyerekekkel gyalog ballag-
tunk vissza az óvodába. Pénteken ismét a kerékpáré volt
a fõszerep. Szlalompályát állítottunk fel, amit mindenki
saját kerékpárjával, rollerjával, kismotorjával próbálha-

tott ki. Az ügyesen biciklizõ nagycso-
portosokkal az óvó nénik el-
kerekeztek egészen Szántódig.  21-én
közlekedéssel kapcsolatos szellemi
vetélkedõn vehettek részt az ovisok,
emellett kirakózás, jármûves színezõ,
kerékpáros felszerelésbe öltöztetõ
verseny, vonatos játék és egy közös
zenés mozgás is várta õket. Aki min-
den játékot kipróbált, délután egy
színes ajándék lufival a kezében
mehetett haza. Kedden Figura Ede
bácsi zenés mûsora nevettetett meg
minket. A gyerekeket mindennap
pontokkal jutalmaztuk, ha nem autó-
val érkeztek az óvodába. 22-én a

mobilitási hét zárásaként átvehették ajándékaikat,
színes ceruzát, figurás kislabdát, kék karkötõt, melyeket
a pontokért cserébe válthattak be. 
A héten minden csoport elkészítette a saját madári-
jesztõjét, amelyekkel nemcsak az udvart díszítettük, de a
NABE által szervezett madárijesztõ versenyen is indul-
tunk. A manó csoport madárijesztõje bizonyult a
legszebbnek, övék lett az elsõ hely, de a többi csoport is
büszke lehet, hiszen az õ alkotásaik is mind dobogósok,
illetve különdíjasok lettek. 
Az elkövetkezõ idõben sok színes, �izgalmas� program-
mal próbáljuk színesíteni gyermekeink életét.
Megkezdtük a nagyok úszásoktatását, amit az önkor-
mányzat finanszíroz, bízunk a gyerekek kitartásában. 

2015. október 13.oldal Zamárdi Hírmondó
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HELYTÖRTÉNET
Visszaemlékezések
Az elmúlt évszázadokból (19-20) származó régi iskolakönyvek-
ben, kalendáriumokban, nagy és kis alakú füzetekben találkoztam
olyan pár soros leírásokkal, amelyekben a családi eseményeken
kívül megemlékeznek a helyi történetekrõl is.
Kránitz József írja �lúdtollal� a következõ sorokat:
1. �Írtam 1863. április 25-én azért, hogy �Emlék maradjon az 

élõnek� a megtörtént dolgokról.
- Édesanyám, Komor Katalin meghalt az 1863-diki évben 

április 24-én, azaz Szentgyörgy napján pénteki napon, az 
örök világosság fényeskedjék neki most és mindörökkén 
ámen.

- Az Édesapám Kránitz Józsf meghalt 1876-diki évben április 
29-én szerdai napon. Sírásói voltak: Komor István és
Rezi Imre.

- Emlékezünk: a múlt években 1878-79-ben igen nagy tél volt.
- Csonka Ferencz háza 1878. április 16-án leégett.
- A gyenge déli szél elhozta hozzánk az endrédi templom 

harangjának hangját � 1879. április 24-én.
- Tavasz kezdõdik, várva a jó idõt.
- Írtam Öreg Kránitz József 1883-ban április 25-dikén.�   (1)

2. 20. századi történetek Egy régi imakönyvben (1896), Szalai 
Jánosné sz. Kránitz Piroska írta az alábbi feljegyzéseket:

- Sok villámcsapás volt 1927-ben.
- 1929 húsvét hétfõn 30 fok hideg volt.
- 1934-ben nem volt tavasz, csak nyár.
- Az utcai járdát 1938. december 15-én kezdték lerakni.
- 1935-ben májustól nem volt esõ, de a termés jó volt.
- 1939-ben igen nagy tél volt. December 16-án kezdõdött és 

csak március 1-én olvadtak ki az ablakok. Olyan nagy árvíz 
lett, hogy a nagytétényi hizlaldában 2000 disznó a nagy vízbe-
fulladt.

- 1942 õszén nem volt esõ, porba vetettünk.
- 1942-ben az éjféli misét két órakor tartottuk, mert nyolc 

órakor már elsötétítés volt (háború miatt).
- 1944-ben nem volt tél, január 30-31-én 16 fok meleg volt. 

Február 4-én volt egy kis hó, de rögtön elolvadt.
- Az elsõ orosz katonák 1944. dec. 3-án este 9 órakor értek a 

faluba, a tömeg december 9-én virradóra.12-én kiürítették a 
községet.

- Endrédre szakadó esõben és nehéz küzdelmek között értünk.
- Négy hónapot töltöttünk itt, 1945. április 3-án jöttünk haza 

végleg.
E pár sorban benne van a szülõföld megfigyelése, a vidék
eseményei és az ország történelme. Az írás mozgatórugói a
szülõföld iránti szeretet, az idõjárás és a munka. A Szalai család
értékes krónikát õriz a jövõ számára.
A megrendítõ sorok csak ezután következnek. A szorgalmas
krónikás Piroska néni kezébõl hirtelen kihullott a toll. Az utolsó
sorokat már nem õ, hanem fia jegyezte fel.
�Anyánkat, aki e sorokat írta, az elsõ nap egy gyilkos golyó talál-
ta el� Pap nélkül temettük� Nagy fáj��  (2)

Adatszolgáltató
1. Kránitz József (1868)
2. Piller Dezsõ (1982)
U.i.: Orosz katona lõtte le � házuk lõtt � 1945. február 7-én, mert ellenállt.

Friesz Kázmér

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Zamárdi közös Grillparty - �KILÉPÕ�  Szeptember 12.
A Hethland Kft -Vasutas szakszervezetek üdülõjének
együttmûködésével és annak udvarán a  Wind Waves vitor-
lásversenyt kiegészítendõ tartottuk meg a szezon
zárásaként meghirdetett grill partyt helyi civil szervezetek
és vállalkozások, magánszemélyek részére. A fõzõverseny-
hez hasonló forgatókönyvvel zajlott a nap, bár grillételek
készítésérõl lévén szó, gyorsabban zajlott minden, mintha
bográcsban készült volna.
Az egy órán belül elkészült grillfogásokat szakmai,-és híres
zsûritagok értkelték: dr. Czigány György és kedves
felesége, Fekete László, �Magyarország legerõsebb
embere�, Straub Dezsõ színmûvész, Schvets Zsolt, a
Magyar Halkolbász Lovagrend gasztrovezetõje és
Csákovics Gyula polgármester úr. I-III. helyezést, valamint
különdíjakat osztottunk ki a résztvevõ csapatok között, de
senki nem távozhatott üres kézzel. 9 csapat indult a
�versenyben�, köztük a helyi civil szervezetek ( NABE,
Egészségõr Egyesület, Berkenye-kör, Zamárdiért
Közalapítvány), valamint a siófoky Krúdy Gyula Szakképzõ
Iskola diákjainak csapatai is.
Helyezettek: 1. helyezést ért el Mészáros Balázs zamárdi
vállalkozó (Somogyi betyár-apró ), 2. helyezést ért el
Metzker Krisztina (grillezett harcsa, kardamomos hokkai-
do tökkel, fehér borsos körtével és fügével) a rendezvény
Hethland Kft által delegált konferanciéja, 3. helyezést ért
el Zamárdi város polgármesteri hivatalának csapata (diós
sertésnyárs, pálinkába áztatott aszalt szilvás, sajtos
göngyölt pulykamell, lilahagymával, pulykamájjal töltött
felsõ csirkecomb )
HONLAP-frissítés 
A  honlap-frissítéshez az anyagleadás: december 4.
A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes. A 2016-os

évre a zamardi.hu oldalra megjelentetni kívánt anyagot,
kérem, a fenti idõpontig küldjék meg nekünk, akinek már
aktív megjelenése van, az adatokat, árakat, fotókat nézze
át, és ha bármi észrevétel van a megjelenéssel kapcsolat-
ban, forduljanak hozzánk bizalommal. 
Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette
irodánk a szolgáltatásait. A vásárláshoz szükséges az álla-
mi horgászjegy legközelebb megvásárolható: Siófoki
horgászegyesület, Siófok, Szûcs Menyhért u. 5. I. em 3.
Az Üzletek Házában az emeleten Tel.: +36 84 310 006
E-mail: siofokhe@gmail.com
Nyitvatartás: hétfõ-kedd-szerda: 9:00-14:00,csütörtök:
12:00-17:00,péntek: 9:00-14:00, szombat: 9:00-13:00 )  
Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan
pólók zamárdis logóval több színben és méretben, kulc-
startó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka,
strandtáska, bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás,
fénymásolás: 25 Ft/oldal
Nyitva tartásunk:
Októberben hétfõtõl péntekig 8.00-15:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).
Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: info@zamardi.hu Web: www.zamardi.hu

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina
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Kedves jóga iránt Érdeklõdõk!

2015. október 7-én
jóga alaptanfolyam indul

Zamárdiban. Ha egészségesebb,
teljesebb életre vágysz, szeretettel
várlak a tanfolyamra, ahol elsajátít-
hatsz egyszerûbb jógagyakorlato-

kat, és a relaxáció helyes gyakorlá-
sával képes leszel a napi stressz el-

engedésére.
Tanfolyam helye:

Zamárdi Általános Iskola tükörter-
me, 

ideje: 2015. október 7-tõl
16:30-18:30 között
8 szerdai alkalom

vezeti: Hirschmann Renáta  (képe-
sített jógaoktató) Jelentkezés az is-
kolában, óvodában, közösségi ház-
ban, Tourinform irodában megtalál-
ható Adatlap elküldésével (szemé-

lyesen vagy e-mail-ben).
Érd.: 84/349-126,

attireno@gmail.com 



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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

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: 2015. 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 E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16.00 órakor. Helye: Zamárdi, Aradi utca-

Poeltenberger Ernõ köz sarkán lévõ imaház.

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2015. október

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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Foto: Rezi Erika Foto: Rezi Erika



Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2015. november

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. szeptember 14-i ülésérõl

A képviselõ-testület
- a Napköziotthonos Óvoda vezetõjének kérelmét
támogatja, és 2015. évben az óvodai étkeztetésre 957.000,-
Ft-ot biztosít, míg 2016. évre vonatkozóan a költségvetés
tárgyalásakor kívánja jóváhagyni a szükséges 2.5 M Ft-ot.

- az óvodai felújításra megállapított 6 M Ft-os
keretbõl fennmaradó 1.354.638,- Ft összeg felhasználását
biztosítja az óvodavezetõ saját hatáskörében.

- Barta Ilona óvodavezetõ részére a kötelezõ cso-
portban letöltendõ heti 10 óraszám alól felmentést engedé-
lyezi, amennyiben ennek törvényi akadálya nem áll fenn.

- az általános tartalék terhére engedélyezi a
GAMESZ részére Palfinger daruhoz illeszthetõ
munkakosár megvásárlását 988.000,- Ft+ÁFA összegben, a
Kuhn Rakodógép Kft-tõl. Amennyiben a GAMESZ
vezetõje más gép beszerzésérõl dönt, azt ismételten tár-
gyalja meg a képviselõ-testület.

- megtárgyalta az általános iskola néptánc oktatás
térítési díjára vonatkozó képviselõi elõterjesztést, és az
alábbi döntést hozza:
Az Önkormányzat az iskola néptánc oktatásra vonatkozó
térítési- és tandíjának különbözetét a 2015/2016 tanévre
vonatkozóan (a 2014/2015 tanévhez viszonyítva) 100 %-os
összegben átvállalja a tartalék terhére azzal, hogy ameny-
nyiben a néptáncra beiratkozott diák év közben nem foly-
tatja tovább a tanulmányait, akkor a különbözet összegét az
Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

- a zamárdi Sulyom tánccsoport tanárának óradíjára
biztosít 2015. évben bruttó 96.000,- Ft-ot az általános tar-
talék terhére.

- megtárgyalta az �Zamárdi város Helyi
Esélyegyenlõségi Terv felülvizsgálata� c. elõterjesztést, és
jóváhagyja Zamárdi város Helyi Esélyegyenlõségi Terv
felülvizsgálatát. 

- megtárgyalta az �Egészségügyi alapellátás
fejlesztése� címû pályázat keretében eszközök beszerzése
c. elõterjesztést, és az eszközök beszerzése vonatkozásában
nyertes ajánlattevõként a DÁVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft 7632 Pécs, Nagy Imre út 41. sz. alatti aján-
lattevõt hirdeti ki bruttó 6.170.000 Ft vállalási áron.

Tájékoztatás
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. szeptember 28-i ülésérõl

A képviselõ-testület
-Zamárdi Város Önkormányzata Közbeszerzési

Szabályzatának II. fejezet 3. d) pontjainak megfelelõn dön-
tést hoz a �Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér
kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�
közbeszerzési eljárásban szereplõ tartalom mûszaki meg-
valósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés ajánlattételi
felhívását és dokumentációját.

- Zamárdi Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának II. fejezet 3. c) pontjának megfelelõn a
�Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása és a
Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái� közbeszerzési
eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza meg
200.000.- Ft+Áfa díjért.

- a �Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér
kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�
közbeszerzési eljárásban szereplõ mûszaki tartalom meg-
valósításának mûszaki ellenõrzésével, a Pannon-Gádor
Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg 960.000,- Ft +ÁFA díjért,
mely 210.000,-Ft + ÁFA összegben magában foglalja az
elektromos közmûkiváltásokkal és a térvilágítás kiépítésé-
vel kapcsolatos kivitelezési munkák  mûszaki ellenõrzését
is.

- tervezési megbízást ad a NORVILL Kft. részére a
Szabadság tér hiányzó szakaszaira vonatkozó díszvilágítási
elektromos hálózat terveinek elkészítésére 150.000,-Ft
+ÁFA díjért. 

- a �Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér
kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�
közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának
tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:

� dr. Dudás Anita
� Gaál Andrea
� Kétszeri Balázs
� Schwarc Béla

- a �Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér
kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�
közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezõk körét az aláb-
biak szerint határozza meg:

� Kõvágó-Ép Kft.
� Ökobau Kft.
� Balatonút Kft.
� Road-Technik Kft.
� I. sz. Mélyépítõ Kft.

- Zamárdi Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának, valamint munkatervének
módosítását elfogadja.

- megtárgyalta, és javasolja az elfogadott kerítésterv-
re (Templom tér) vonatkozó árajánlat bekérését és (elfo-
gadható ajánlat alapján) a tervezési megbízás kiadását.
A képviselõ-testület ezzel egyidejûleg meg kívánja oldani a
templom bejáratának akadálymentes megközelítését.

- megalkotta 23/2015. (IX.29.) számú rendeletét a
helyi adókról és az adózás rendjérõl szóló41/2011. (XII.13.)
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rendelet módosításáról.
- megalkotta 24/2015. (IX.29.) számú rendeletét a
településképi véleményezési eljárásról szóló
2/2013.(I.22.)rendelet módosításáról .( A rendeletek a hon-
lapon megtalálhatóak).

- megtárgyalta és elfogadta a Zamárdi Tourinform
Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár, ill a civil
szervezetek beszámolóit.

- megtárgyalta a Köteles Bt � Köteles Zsolt
kérelmét (újságos pavilon bérleti jogának átengedése), és
azt nem hagyja jóvá. Egyúttal az Önkormányzat képviselõ-
testülete felszólítja a jelenlegi bérlõt, hogy a pavilon
felújítását végezze el.
Felkéri a bérlõt, hogy amennyiben nem kívánja tovább
üzemeltetni a pavilont, abban az esetben az önkormányza-
ti területre vonatkozó bérleti szerzõdését szüntesse meg. 

- megtárgyalta Várhelyi György (hadipark)
kérelmét (a kiürítés meghosszabbítása márc. 15-ig), és az
eredeti határidõ betartását határozza meg a �hadipark�
területének kiürítésére (2015. december 31.).

- a Nemzetközi Natúr Emberek Szövetségének
kérelmét támogatja a Visegrádi négyek elnevezésû verseny
befogadásával, ingyenes területhasználattal. A további
támogatás összegét a képviselõ-testület 1.5 M Ft összegben
határozza meg. 

- megtárgyalta a régészeti feltárásokkal kapcsolatos
tájékoztatást, és azt elfogadja.
Úgy dönt, hogy a régészeti védettségû magánterületek tu-
lajdonosai a feltáráshoz 127.000,- Ft-tal járuljanak hozzá
ingatlanonként (az összeg megegyezik a 2015. évi tûz-
szerészeti átvizsgálás díjával).
Az Önkormányzat a múzeumi átadás elõkészítésének költ-
ségeihez maximum 500.000,- Ft-ig hozzájárul.

- javasolja az együttmûködést Szántód Önkor-
mányzatával 2 db városnézõ kisvonat vagy elektromos kis-
busz beszerzésére, pályázati lehetõség igénybevételével
vagy vétellel.  Szükségesnek tartja a további feltételek
kidolgozását (vállalkozók bevonása, szolgáltatás díja,
stb.).

- a GAMESZ és a fõépítész javaslatát követõen
dönt arról, hogy engedélyezi-e fix padok igény szerinti
kihelyezését az új temetõbe.  A döntésig mobil székeket
biztosít az Önkormányzat mindkét temetõbe.

- Szalkai Endre és neje által felajánlott 2895/3 hrsz-
ú (Trafo ABC) ingatlant nem kívánja megvásárolni.

- a Zamárdi, Kiss Ernõ utca fejlesztésére vonatkozó
kérelmet a 2016. évi költségvetés tárgyalásakor tûzi
napirendre, az elõzetes költségek felmérésének
ismeretében.
A döntésig a képviselõ-testület kéri megvizsgálni figyelem-
felhívó felfestés megrendelését az utcában.

- az  Ilovebalaton.hu kérelmének részben helyt ad,

és 2016. évre vonatkozóan biztosít bérleti lehetõséget a
2015. évi feltételekkel. Elfogadja az idõpontokat és a pót
idõpontokat, továbbá biztosítja a Szent István utca déli
oldalán történõ parkolási lehetõséget.
- a D.F. XIII. LÉ-GYÓ Kft- vel � Pataki Zsolt és
Flaska Vilmos � a taxi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdést
a lejáratot (2016. június 15.)  követõen módosítani kívánja,
és további 2 évre megköti az ez évi feltételekkel a
szerzõdést.A képviselõ-testület 2016. évre vonatkozóan
3.000.000,- Ft+infláció bérleti díjat állapít meg.
A 2017. évi bérleti díjat a képviselõ-testület a 2017. évi költ-
ségvetés tárgyalásakor határozza meg. 

- megtárgyalta az a Balaton-parti fejlesztésekkel
kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozza a
fejlesztésekre vonatkozóan:

� Kossuth Lajos utcai rendezvényterület elektromos
fejlesztése
� Bácskai utca � Kiss Ernõ utcától É-ra lévõ
területén vegyes használatú sétány terveztetése, és a kikötõ
elõtti rész rendezése.
� Bácskai utca teljes hosszában gyalogosjárda ter-
veztetése, kiépítése
� Margó Ede sétány térkövezése a Leiningen-köz és
Wellamarin szálloda között 400 méter hosszban

- a zamárdi-felsõi (kalandpark), széplak-felsõi és
Folyó utcai új buszvárókra a költségvetésben meghatáro-
zott 3 M Ft összeget a GAMESZ költségvetésében biz-
tosítja, valamint az általános tartalék terhére a Fõ utca
Endrédi utca felõli részén elhelyezendõ új buszváróra a
szükséges összeget szintén biztosítja azzal, hogy azt a
GAMESZ építse meg.

- a zamárdi 4497 hrsz-ú, út mûvelési ágú ingatlant
�Avar� utcának nevezi el annak érdekében, hogy az ingat-
lanok házszámozása megtörténhessen.

- a Sirály hotel � Fûzfa társasház között megjelölt
nyárfa kivágásához tulajdonosi hozzájárulást nem ad, mivel
a nyárfa nem allergén, így ilyen jellegû panaszokat sem
okoz.
A kérelemben megjelölt fa visszanyesése indokolt.

- Varga Edina és társai kérelmének részben helyt ad,
és a Jegenye téren lévõ 3 db nyárfa és liget kivágásához
tulajdonosi hozzájárulást ad, mivel magántulajdont veszé-
lyeztet.
A telken belüli gyökérzet eltávolítását az Önkormányzat
nem vállalja, illetve az ezzel kapcsolatos kárigényeket
kizárja.

- megtárgyalta a Platánia játszótérre érkezett két
árajánlatot, melyet a Fecske Kft adott, s azokat elfogadja:

- Vízvételi hely kialakítása 147.815,- Ft áron,
- Hulladékgyûjtõk, zöldterület burkolása

271.939,- Ft áron.

A képviselõ-testület a játszótérre javasolt kapu elhe-
lyezésének kérdésében helyszíni bejárást követõen dönt.
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ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A „ZAMÁRDI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE” CÍMÛ, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006 AZONO-

SÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Zamárdi Város Önkormányzata a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006 azonosító számú pályázaton 60 millió Ft for-

ráshoz jutott, melyet az egészségügyi alapellátás fejlesztésére fordított.

A projektbõl Zamárdi város 2 db háziorvosi rendelõjének és az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ helyiségeknek a fel-

újítása, akadálymentesítése és energetikai korszerûsítése, széleskörû eszközbeszerzés, valamint a szakmai prog-

ram fejlesztése valósult meg.

Ennek keretében az épületen belül a látogatók által használt, nem megfelelõ nyílásméretû meglévõ belsõ ajtók

cseréjére, valamint egy akadálymentes wc helyiség kialakítására került sor. Az épület keleti oldalán, a telek lejtõs

terepadottságai miatt a fõbejárathoz a járdától korábban egy elõlépcsõ és egy kétkarú rámpa vezetett. A rámpa

azonban nem felelt meg az akadálymentes elõírásoknak, ezért annak módosítása valósult meg oly módon, hogy

a két kar közötti szintkülönbség változott, ezáltal kisebb lejtés alakult ki, mely megfelel az akadálymentes közleke-

dés elvárásainak. Az épület ezeken felül az energetikai (fenntarthatósági) korszerûsítés miatt utólagos hõszigete-

léssel lett ellátva. A meglévõ fûtési rendszer felújításra került. A teljes padlószerkezet cseréje miatt új szigetelést

tartó aljzat készült. Tartószerkezeti szerepet betöltõ födém nem készült, de a nagy belmagasságú terekben felsõ

térelhatárolásként funkcionáló függesztett álmennyezet készült. A tetõ héjazat cseréje megvalósult, valamint a

szélfogó felett a meglévõ tartószerkezet alsó-felsõ zárása, hõszigetelése is. A rendelõk ezen kívül korszerû orvosi

eszközökkel és bútorokkal lettel felszerelve.

A fejlesztés eredményeképpen a lakosság számára hozzáférhetõvé váltak a megfelelõ infrastrukturális ellátottság-

gal rendelkezõ egészségügyi intézmény közszolgáltatásai. 
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- Kovács Mihály zamárdi vállalkozó ajánlatában
szereplõ 2. számú verziót elfogadja, horganyzott helyett
zöld színû változatban, 485.000,- Ft összegben a Zamárdi,
Dobó István utcai játszótér kerítésének kiépítésére. 

- megtárgyalta és nem kívánja a bérleti szerzõdés
lejártát követõen tovább bérelni Baksay Hedvig tulajdonát
képezõ - Kilátó alatti - területet önkormányzati
hasznosításra.
A képviselõ-testület kész - amennyiben az ingatlan elide-
genítésre kerül -, annak megvásárlásáról tárgyalni a tulaj-
donossal.

- megtárgyalta dr. Ledermayer Ferenc fogszakorvos
kérelmét, azt támogatja, és a szükséges ajánlatot jóváhagy-

ja a röntgengép javítására.

- megtárgyalta a Siókom Kft 1388-2/2015. szám alatt
érkezett tagi kölcsön kérésére irányuló elõterjesztését.
A képviselõ-testület a Társaság mûködõképességének biz-
tosítása érdekében a 2015. évre vonatkozó (a jelenlegi
mûszaki feltételek mellett ellátott hulladékkezelési köz-
szolgáltatási díj)  Zamárdi Város Önkormányzatára esõ
21.613 e Ft fedezethiány tagi kölcsön formájában történõ
biztosítását nem javasolja. Kéri a Siókom Kft-t olyan téte-
les kimutatás készítésére, amelybõl egyértelmûen informá-
ciót kaphat az Önkormányzat a hiány eredetére. 

Matyikó Zsuzsa
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Örömmel értesítjük, hogy Zamárdi településén 2015. november hónaptól bevezetésre kerül a HÁZHOZ MENÕ
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS. Ez az új gyûjtési módszer kényelmes megoldást nyújt, hiszen a háztartási hul-
ladékhoz hasonlóan a gyûjtõautó közvetlenül az ingatlanok elõl szállítja el az újrahasznosításra szánt hul-
ladékot.
Önnek nincs más teendõje, mint a SIÓKOM Nonprofit Kft. által elõre biztosított �KÉK�, �SÁRGA� illetve
�ZÖLD� zsák(ok)ban (az alábbiakban meghatározott hulladékfajták szerint) kihelyezni ingatlana elé a szelek-
tíven gyûjtött, tiszta hulladékot, melyeket társaságunk elszállít. A gyûjtéshez a jelölt zsákokat folyamatosan
biztosítjuk, azaz ahányat Ön kihelyez, annyit pótolunk vissza (elsõ alkalommal mindenkihez két-két zsákot jut-
tatunk el postaládába illetve kerítésbe tûzve).A szállítási napok követhetõsége érdekében mellékletként
csatolunk egy hulladékszállítási rendet.

Egy újabb lépés Zamárdi korszerû hulladékgazdálkodásáért
Indul a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés



Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2015. november

A szállítási napok követhetõsége
érdekében mellékletként csato-
lunk egy hulladékszállítási rendet.
Együttmûködésére a környeze-
tünk védelme, környezeti kultú-
ránk javítása érdekében számí-

tunk. 

Támogatását elõre is köszönjük!

SIÓKOM Nonprofit Kft.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
SIÓKOM Nonprofit Kft.

Cím:

8600 Siófok, Hock J. köz 2. 2. em.
Tel/Fax: 84/503-200, 84/503-010

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A jelölt zsákok kiosztására a
Siókom Kft tájékoztatása szerint
várhatóan október utolsó hetében
kerül sor.
Tájékoztatjuk a kõhegyi ingat-

lantulajdonosokat, hogy �
kizárólag ebben az évben - 2015.
november 30-ig szerdai napokon a
zöldhulladék elszállításra kerül a
Kõhegyrõl. 

Zamárdi PMH

Siófok Nonprofit Kft. 2015. 11. 01 - 2015. 12. 31 közötti hul-
ladékszállítási rendje Zamárdi lakóingatlanoknál.



Hirdetési lehetõség 2016-os kiadványban

Irodánk a 2016-os évre tervezett Zamárdi térkép-kiadvány
üres felületeit hirdetési lehetõségként ajánlja turisztikai
vállalkozások (éttermek, fagylaltozók, szállásadók, tu-
risztikai szolgáltatók (sport, kölcsönzés, oktatás... stb ),
szállás-közvetítõk ) figyelmébe. 
Letépõs térkép (Méret: A3 fekvõ, színes, tervezett db szám
5000, hirdetési lehetõség a hátoldalon) A felület a fenti
méret alapján 1. (98,5x141mm kb. A6-os méret) illetve 2.
(98,5x68 mm kb. A7-es méret) méretekben kerül felosztás-
ra. A hirdetés elhelyezése érkezési illetve befizetési sor-
rendben; kész, nyomdai minõségû anyagot kérünk szépen.
A hirdetési felületek ára: A6: 20.000 .- Ft , A7: 10.000.- Ft.
Terjesztés: az irodában, kiállításokon, vásárokon,
kitelepüléseken.
Jelentkezés: írásban a zamardi@tourinform.hu címen
lehetséges.
Jelentkezési határidõ: november 15.

Honlap frissítés 
A  honlap frissítéshez az anyagleadás: december 4.
A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes. A 2016-os
évre a zamardi.hu oldalra megjelentetni kívánt anyagot
kérem a fenti idõpontig küldjék meg nekünk, akinek már
aktív megjelenése van az adatokat, árakat, fotókat nézze át,
és ha bármi észrevétel van a megjelenéssel kapcsolatban,
forduljanak hozzánk bizalommal. 

Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette
irodánk a szolgáltatásait. A vásárláshoz szükséges az álla-
mi horgászjegy (legközelebb megvásárolható: Siófoki
horgászegyesület, Siófok, Szûcs Menyhért u. 5. I. em 3. 
Az Üzletek Házában az emeleten Tel.: +36 84 310 006 
E-mail:siófokhe@gmail.com
Nyitva tartás: hétfõ-kedd-szerda: 9:00-14:00,csütörtök:
12:00-17:00,péntek: 9:00-14:00, szombat: 9:00-13:00 )
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MEGHÍVÓ

Zamárdi Város Önkormányzata ez évben is köszönti a 65. életévüket betöltött polgárait. Ezúton szeretettel
meghívjuk Önt a Közösségi Házban (Honvéd utca 6.) tartandó, ajándékozással egybekötött mûsoros délutánra,

melynek idõpontja:

2015. december 18. (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 életvitel-
szerûen élõ személyeket illeti meg. Az utalványok átvehetõk személyesen vagy meghatalmazott útján a rendezvényen.

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN PIACI ELVEN TÖRTÉNÕ BÉRBEADÁSÁRA

Az ingatlan pontos címe: 8621 Zamárdi, Petõfi Sándor utca l. fszt. 6.

Az épület alapterülete: 36  m2 ( 2 üzlethelyiség, 1 mosdó-WC, 1 közlekedõ)
Komfortfokozata: komfortos
Felszereltsége: bútorozatlan
Állapota: megfelelõ
Bérlet idõtartama: 2016. 01. 01. �  2016. 12. 31.  

Bérbeadás jellege: 1 éves, kölcsönös megegyezés alapján meghosszabbítható 

Bérleti díj mértéke: min. 400.000.-Ft/év + rezsi. 

Benyújtási határidõ: 2015. 12. 01.

Részletes tájékoztató és pályázati adatlap átvehetõ : Zamárdi Polgármesteri Hivatal (8621
Zamárdi, Szabadság tér 4.) Kissné Walter Mária munkatársunknál. 

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI



Beszámolók, hírek: 

Kis-lengyelországi utazás: Az egykori Galícia, a ma Kis-
Lengyelországnak nevezett tartomány megszámlálhatat-
lan magyar történelmi vonatkozással bír, így mi, zamár-
diak is el kellett, hogy utazzunk oda. Szeptember utolsó
hétvégéjén indultunk útnak, 35 �elszánt� �hazajáró�. Rö-
vid beszámolónkat  kedvcsinálónak szánjuk, hogy má-
sok is merítkezzenek meg nyomunkban járva a tarto-
mány történelmi levegõjében. Odafelé, Felvidéken két
helyen álltunk meg. Sétáltunk egyet Besztercebánya
hangulatos óvárosában. Egy apró felfedezés: a közép-
kori nagytemplom kapuja mellett még látszanak a csatá-
ba induló vitézek kardélesítõ rései a falban, hívén vala az
egykori keresztény vitézek, hogy Krisztus Urunk élesíti
meg a pogány ellen harcolók pengéit. Árva vára már kö-
zel fekszik az ezeréves határhoz. Évszázadok óta földes-
úri vár volt, kivált a Thurzó családé. Épségben megma-
radt, gyönyörû fellegvár, és mivel többszintes, legalább
három órás bejárást igényel ez a csodálatos múzeum.
Már lengyelföldi Árva megyei részen található Oravka.
Középkori fatemploma a magyar kereszténység egyik
legragyogóbb emléke: az 1700-as évekig élt valamennyi
magyar szent és boldog festménye megtalálható a
templomban, amely vasszeg nélkül épült és áll! Krakkó-
ban egy esti városnézõ sétával zárult napunk. A Fõ tér
híres posztócsarnoka, a minden órában a katedrális tor-

nyaiból valódi trombitások játszotta, tatárt jelzõ �hejnal�-
szignál, Békés Gáspár-palotája, a krakkói magyar egye-
temisták középkori épülete, a Grodska (Vár) utca szép-
séges templomai, történelmi eseményei, mind-mind
szellemi muníciónk már, s mindehhez járult a zsongó es-
ti krakkói élet megtapasztalása. A Fõ téren utcazenészek
játszottak, a teraszok egyikén jazz band, és állandóan
jöttek-mentek a híres krakkói sétakonflisok. Másnap
wieliczkai sóbánya elmondhatatlanul gazdag látnivalói
vártak ránk. (Egy kiemelés: Árpád-házi Szent Kinga
máramarosi sóbányába dobott jegygyûrûje itt került elõ
� tartja a szép szimbolikus legenda.) Ezután visszasiet-
tünk Krakkóba, a lengyel királyi központba, a Wawelba.
A koronázó székesegyházhoz és palotákhoz kötõdõ né-
hány �hatalmas� név: Szent László, Szent Szaniszló,
Nagy Lajos magyar � lengyel közös király, lánya Szent
Hedvig királynõ, Jagelló Ulászlók, Báthori István király,
Sobieski János király, Kosciuszko szabadsághõs, Pil-
sudski marsall, Szent II. János Pál pápa�  Délután
Auschwitz és Birkenau döbbenete volt a miénk. Ausch-
witzban az áldozatok megmaradt tárgyainak halmazai,
Birkenauban a tábor méretei és a halálút tán a legmeg-
döbbentõbb. A harmadik nap a II. János Pál pápa alapí-
totta Isteni Irgalmasság Bazilikát tekintettük meg. A mo-
dern szakrális építészet gyönyörû alkotása ez! Oltárának
életfája az élet viharát és az ahhoz szükséges isteni irgal-
masság eszméjét láttatja. Altemplomában öt nemzet,

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan

pólók zamárdis logóval több színben és méretben,
kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball
sapka, strandtáska, bögrék, esernyõ,
toll+kulcstartó készlet.
Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, 
fénymásolás: 25 Ft/oldal

- 2016-os balatoni falinaptár, asztali naptár: 850 Ft

Nyitva tartásunk:
Novemberben hétfõtõl péntekig 8.00-15:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

november
2-a, 9:00-: vásár
2-a, 17:00: Nabe-rendezvény
4-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
6-a, 9:00-: vásár
6-a, 18:00. Lovas szakosztályi gyûlés
7-e, 8:00-: Nabe - Balatoni Népdaléneklõ verseny
9-e, 17:00-: Egészségõr Egyesület rendezvénye
10-e, 10:00-: E-Magyarország-konferencia
11-e, 16:00-18:00: Márton napi lámpáskészítés

18:00-: Szent Márton napi felvonulás és vigasság
13-a, 17:30: Színházi járat Veszprémbe
17-e, 13:00-: vásár
21-e: a Nõi Kórus zenés vigassága
25-e, 9:00-: vásár
26-a, 15:00-18:00: az óvodai SzM jótékonysági vására
3-a, 9:00-: vásár

Körök, klubok, egyesületek a Közösségi Házban:

- Nabe: minden hónap elsõ hétfõ, 17:00

- Egészségõr Egyesület: minden hónap 3. hétfõ, 17:00

- Jóga: kedd, 16:00

- Nõi Kórus: kedd, 18:00.

- Nabe torna: szerda, 16:00

- Népdalkör: péntek 18:00

- Rajz-szakkör: szombat 9:00

- SULYOM néptáncegyüttes: szombat, 15:00

- Berkenye-kör, rovásírás tanfolyam: csütörtök, 18:00
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köztük a magyarok kápolnái találhatók. A miénkben két
oldalt döbbenetesen szép mozaikfalak mutatják meg a
betérõknek, hogy mennyi, mennyi nagyszerû embert
adott a magyarság a világegyháznak!  A bazilika mellett

Szent Fausztina (1905-1938) kolostorába és templomá-
ba mentünk át. Húsz éves volt, mikor szülei akarata elle-
nére belépett az Irgalmasság Anyja Nõvéreinek Kongre-
gációjába, amelyben Maria Fausztina nõvérként 13 évet
élt le szakács, kertész és portás munkakörben. Élete az
Istennel való rendkívül bensõséges egységben telt, ha-
bár igen egyhangúnak és szürkének tûnhet a ma embe-
rének. Gyermekkorától kezdve szeretett volna nagy
szent lenni és következetesen törekedett is erre, együtt-
mûködve Jézussal az elveszett lelkek megmentéséért.
Misztikus, Isten közeli élményeirõl naplót vezetett, és azt

halála után adták ki. Szent Fausztina magán kinyilatkoz-
tatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézus-
sal, így ismerte meg azon kívánságát, hogy a húsvét
utáni elsõ vasárnap legyen az Isteni Irgalmasság nap-
ja. Szent II János. Pál  pápa  2000. április 30-án hir-
dette ki ezt az ünnepet az egész világra. Ugyanezen a
napon szentté avatta a nõvért. Esõs idõ ide vagy oda,
így is felejthetetlen volt számunkra a debnoi reneszánsz
kastély megismerése. A 16. század végén Báthori István
király kancellárjának, Wesselényi Ferencnek vára volt ez,
itt írta Balassi az örök értékû Célia-szerelmes verseket.
Hogy Wesselényiné volt-e az ihletõje, talán igen, talán
nem, még vitatkoznak rajta a kutatók. Aztán a �legma-
gyarabb� lengyel város, Tarnowba mentünk, itteni úti cél-

jaink: Bem apónak
a tó közepén, a le-
vegõben lévõ szar-
kofágja (szülõváro-
sa Tarnow), a Fõ tér
patinás házai, köz-
tük a város múzeu-
ma. Munkatársai
szorgalmasan gyûj-
tik a millennium
idején festett ma-
gyarországi Bem-
körkép szétvágott
és szertekerült da-
rabjait. Aztán a Pe-
tõfi-liget székelyka-
puja, a Bem-csaták
kopjafái �vésõdtek�

elménkbe. Egy szükséges és fontos teendõ is e nap va-
lósult meg, a vásárlás egy Biedronka-üzletben. Aztán
Gorlicébe vezetett utunk. A városi múzeumban az elsõ

világháború döntõ áttörést jelentõ csatájának emlékeit
ismertük meg és sok minden más helyi érdekességet a
város történelmébõl (Idevalósi ember találta fel például a
petróleumlámpát.) A Monarchia csapatai a gyõzelem kö-
vetkeztében több száz kilométerre kelet felé visszaverték
az oroszokat. Így menekült meg a Magyar Királyság is a
muszka beözönléstõl! A hatalmas kiterjedésû áttörés
egyik, mostanában felújított hõsi temetõjébe siettünk a
sírós, nyirkos alkonyatban: a luznai hegyoldalban sok
más nemzet katonái közt itt többségében magyar kato-
nák nyugszanak. Keresztjeik délre néznek, a messzi ha-

A limanowai huszárok közös emlékköve a sírjaik között

Árva várának megszállása

Zamárdi �követei� a Wawelban
Aradi kép

A �halál torka�, a birkenaui tábor kapuja
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za felé� Luzna
nagy szeretettel
gondozza a hõsök
sírjait, minket is
várt az önkor-
mányzat egyik
kedves tisztviselõ-
nõje a temetõnél,
hogy elmesélje, mi
mindent tettek hõ-
seink tiszteletét il-
letõen is az elmúlt
években. Az utolsó
nap reggel
Limanowa volt az
elsõ célunk. A
hegytetõn fenyõ-
fák alatt nyugsza-
nak a magyar hu-

szárok, akik egy iszonytató hideg havas éjszakán, szuro-
nyokkal szemben karddal és gyalog, közelharcban fog-
lalták el a magaslatot a túlerõben lévõ és géppuskákkal
is rendelkezõ muszkáktól. A csatában elesett Muhr
Ottmár szeretett ezredesük is. Sírjuknál is koszorúztunk,
itt a Szózat sorai valahogy sokkal szívszorítóbban hatot-
tak, mint otthon! Aztán az egyik legcsodálatosabb ma-
gyar királylány és itt, lengyel földön királyné, Szent Kin-
ga kedves városa következett, Ószandec. Középkori te-
rén egy régi polgárház teraszos emeletén tartottunk egy
kis kávézást, sütizést, majd a Kinga alapította klarissza
zárdába és templomba mentünk át. A szentmisébe is
bekapcsolódtunk, majd utána egy kedves apáca a rá-
csos ablakon át kinyújtotta számunkra Szent Kinga erek-
lyéjét. Ez a pillanat olyan volt számomra, mintha idõtlen
lett volna! A nõvér arcát nézve, úgy éreztem, ilyenek a
szentek arcai. Áhítatos, nyugodt és derûs. Hazafelé, Fel-
vidéken még megálltunk Ólublón meg Podolinban, két
egykori szepesi szász városkában, utóbbiban Krúdy
Gyula emléktábláját megkeresve. Valahogy a hazaút
mindig gyorsabb hazafelé, mint el, este tízre haza is ér-
tünk. Jó értelemben véve a súlyt, legsúlyosabb csoma-
gunkat az élmények alkották. Említsük meg, volt egy
kedves, szolgálat kész lengyel idegenvezetõnk az utunk
során, Aranka Malkiewicz. Ha bárki Krakkó környékére
menne kirándulni, szívesen ajánljuk õt segítõnek!

Aradi Vértanúk-emlékút:
Október 6-án, kihasználva azt a fantasztikus adottságot,
hogy Zamárdiban minden Aradi Vértanúról van elnevez-
ve utca, sõt szinte mindegyik 1848-as vezetõ személyi-
ségrõl is, évek óta hol végigfutva ezen utcákon, hol ke-
rékpározva, e 10 km-es kis erõfeszítéssel adózunk áldo-
zatot hozott hõseink emlékének. Idén is a megszokott
rendje szerint zajlott a megemlékezés. A Himnusz után a
Magyar Fájdalom-szobornál Tarr Péter igazgató úr diák
õrszemei idézték meg a vértanúk utolsó, tán az utókor-
nak is szánt gondolatait, majd végighaladtunk az utcá-
kon. Visszatérve ki-ki kiválaszthatott magának egy szá-
mára külön is kedves hõst ábrázoló kitûzõt, majd méc-
sesgyújtással maradt a Szabadság terén a szívünk tüze.
Álljon itt két utolsó szó: Láhner Györgyé: �Krisztus ke-
resztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett

oly törpe az én áldozatom.
� Vécsey Károlyé: �Isten adta a szívet, lelket nekem,
amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.�

56-os városi ünnepség: Csákovics Gyula polgármester
rövid köszöntõje után a hetedikesek ünnepi mûsora
idézte meg a közönség számára a felejthetetlen, világ-
történelmi jelentõségû napokat! Átéléssel, összpontosí-
tással szerepeltek a diákok, a nagyszerû mûsor-összeál-
lítás után méltán tapsolt percekig a közönség. Galó Ti-
bor osztályfõnöknek is hálásan köszönjük fáradozását,
munkáját! Az ünnepség másik fõszereplõje Kõ András
író, újságíró volt. Számtalan 56-os cikket írt már, és ezek-
bõl merítve, és nem szónoklatot tartva, különös, érde-
kes, drámai történetekkel tárta elénk az 56-os esemé-
nyeket és a szabadságharc utóéletét! Két példa: tanítot-
ta õt a József Attila Gimnáziumban (egykori és ma újra
Ciszter Gimnázium) Domokos Pál Péter, a moldvai csán-
góság híres népdalkutatója, az Ezer Székely Leány Nap
kiötlõje. November 4-e után egyik nap néma vigyázzál-
lást vezényelt, egy szó sem hangzott el 45 percen át! Jo-
gilag beleköthetetlen tisztelgés volt ez az áldozatok elõtt.
A másik érdekesség: 1985-ben, tehát még a rendszer-
váltás elõtt több neves magyar értelmiségit is megkérde-
zett, hogyan ünnepel a nemzet 2056-ban? Volt pesszi-
mista válasz, volt tényszerû, a történelmi távlat tisztító
hatását említõ válasz, és Nemeskürty Istváné, aki szerint
akkor a nemzet lelkesen, igazán mélyen átérezve, meg-
értve az esemény jelentõségét fog erõt meríteni belõle.
Haladjon nemzetünk útja arrafelé!

Gál Péter népmûvelõ

Bem apó tarnowi szarkofágja
föld és ég között.
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Felhívás a kárpátaljai magyar családok megsegí-
tésére!

Kedves Zamárdiak!

Árpád-házi Szent Erzsébet az irgalmasság, az elesettek
iránt érzett segítõkészség csodálatos személyisége, világtör-
ténelmi jelentõségû királynénk. Ünnepe novemberben van,
ezért szinte adja az idõ, hogy mi, zamárdiak is újra figye-
lemmel forduljunk - mint már korábban is sokszor megtör-
tént -, egy aktuálisan nagyon rászoruló közösség felé! Eny-
hítsük kárpátaljai testvéreink ínségét! Gondoljunk bele, az
Ukrajna keleti területein zajló polgárháború miatt családok
százai aggódnak a behívott vagy elmenekült férjekért, édes-
apákért. Ráadásul a családfõk távolléte miatt még súlyo-
sabb teher a háború miatti pénzromlás. Ma 30-40 eFt érté-
kû hrivnyából kell sok családnak havonta megélnie, és kö-
zeledik a tél!
A Humán Bizottság legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy
kárpátaljai testvéreink érdekében megszólítjuk a zamárdi
családokat gyûjtést szervezve! Jó állapotú és tiszta téli ruhá-

kat kérünk gyermekek, diákok számára az adományozóktól:
téli kabátokat, bélelt dzsekiket, pulóvereket, sínadrágokat,
sapkákat, meleg zoknikat, téli cipõket, csizmákat!
A gyûjtés a helyi segélyszervezetek és intézmények összefo-
gásán alapul. Az adományokat ugyanis átveszik a Katolikus
Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zamárdi mun-
katársai, de a Gyermekjóléti Szolgálat, a Zamárdi Óvoda,
A Fekete István Általános Iskola továbbá a Közösségi Ház
illetve a Tourinform Iroda is adományátvevõ hely. Az össze-
gyûjtött ruhanemûket decemberben juttatjuk ki.

A gyûjtés határideje: 2015. november 25-e.

A szeretet természete, hogy minél inkább adjuk, annál in-
kább érezzük a szívünkben! Végül is ez az élet értelme, és
hozzátehetjük, hogy életünk igazi érzelme.

Zamárdi, 2015. október 25.

a Humán Bizottság nevében: 
Gál Péter biz.elnök

ÓVODAI HÍREK

Szeptember 30-án, a népmese napján, a Berkenye kör
néhány tagja tett eleget meghívásunknak. A gyerekeket
délelõtt, és a délutáni pihenés elõtt is meglepték egy-egy
népmesével. Ezzel a nappal búcsúztattuk a szõlõszagú
szeptembert, és köszöntöttük a levelet osztó októbert.
Ezen hónap második napján, pénteken, az édesapákat
ünnepeltük. Délelõtt a tornateremben egy bábelõadást
néztünk meg, amelyben a nagyravágyó feketerigó
történetét ismerhettük meg. Ebéd után az óvoda udvarán
gyülekeztünk, ahol a csoportok egymás után adták elõ apák
napi mûsorukat, amellyel már napok óta készültek. Ezen

kívül a büszke apukák egy vidám, papírból készült madári-
jesztõt kaptak gyermekeiktõl ajándékba. A késõ délutánig
tartó mulatság nagyon mozgalmas és közös játékokkal teli
volt. Az óvó nénik hét állomáson várták a résztvevõket. Volt
kapura rúgás, krumpli vezetés, babzsák szedés, célbadobás,
szögbeverés tuskóba, talicskatolás és gumicsizmában futás
is. A gyerekek a játékok teljesítéséért cserébe csillámte-

toválást kaptak, de a legkedvesebb ajándék az volt szá-

mukra, hogy édesapjukkal együtt játszhattak. Emellett még
egy tûzoltóautót, kamiont és versenyautót is ki lehetett
próbálni, ezekért köszönet illeti a siófoki tûzoltóságot,
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Marity Gábort és Tóth Lászlót. A szülõk és gyermekeik
nemcsak élményekkel gazdagon, de garantáltan teli
gyomorral mentek haza, hiszen közülük sokan járultak
hozzá, hogy az asztalok tele legyenek mindenféle finom-
sággal, süteménnyel, üdítõvel.
Október 5-étõl kezdõdött az állatok hete. Hétfõn a Szent

Kristóf pincészetnél lévõ állatsimogatóhoz sétáltunk el. A
gyerekek itt az íjászkodást is kipróbálhatták. Kedden
Schwarz Feri bácsi galambjait eregettük, majd állatos kör-
játékokat játszottunk. Következõ nap egy hatalmas újfund-
landi terápiás kutyus látogatott el hozzánk gazdájával, és
játszott együtt az ovisokkal. Ezen a napon hozhattak be a
gyerekek élõ állatokat, ezeket a teraszon tudták meg-
nézegetni, megsimogatni, a csoportszobában pedig sünit,
polipot, macskát és baglyot barkácsoltunk. Csütörtökön a
tornateremben interaktív elõadáson vettünk részt, ahol a
bogarakkal ismerkedhettünk meg kicsit közelebbrõl,
játékosan. Az állatok hetét péntek délelõtt, ölyv,
vadászgörény, vadászkutya bemutatóval koronáztuk meg,
és tettük még érdekesebbé a hetet. Ica néni idén is mega-
jándékozott minden kisgyereket egy plüss állattal,
legtöbben már azzal aludtak el délután. 
Október 13-án voltak utoljára úszni a nagycsoportosok. A
szülõk büszkén tapasztalták a medence szélérõl nézve,
hogy gyermekeik mennyit fejlõdtek, ügyesedtek.

Ugyanezen a napon látogattak fel az óvó nénik az iskolába,
hogy megnézzék, hogyan boldogulnak az elsõ osztályosok.
A kisiskolások boldogan fogadták az óvó néniket, és örül-
tek a régi óvodás csoporttársaktól kapott rajzoknak is.
Az esõs idõ miatt beszorultunk a csoportszobába, mégis
nagy volt a sürgés-forgás. A gyerekekkel gyümölcssalátát és
csalamádét készítettünk, amit aztán az ebédhez jóízûen el
is tudtunk fogyasztani.

Szeptember 1-jén iskolánk 159 tanulója nagy lelkesedéssel
kezdte meg az új tanévet. Az elballagott 24 nyolcadikost 19
kis elsõs váltotta.

Szeptember 9-én a Fekete István-nap alkalmából az alsósok
a város területén akadályversenyen vetélkedtek. A szülõi
részvétellel és segítséggel a városi könyvtárban, parkokban,
a focipályán kialakított állomásokon bizonyíthatták felké-
szültségüket. 
A felsõsök a MÁV-üdülõben érdekes elõadásokkal tarkított
rendezvényen vettek részt. Megismerkedtünk a Balaton és
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park élõvilágával, a balatoni
halakkal/ még horgászhattunk is/, a vízimentõsök feladata-
ival, a vitorlás hajó felszerelésével, s nagyon finom halból
készült ételeket is megkóstolhattunk. Ezúton is köszönjük a
Hethland Kft-nek ezt a ragyogó napot!

Szeptember 14-18-között a szülõi értekezleteken a szülõk is
megismerték a tanév céljait, feladatait. 
Szeptember közepétõl a negyedikesek 10 órás úszásoktatá-
son vettek részt a Família Hotelben.
23-án a 6. osztályosok kaptak oltást, a hetedikesek 18-án
átestek a szokásos fogorvosi- védõnõi vizsgálatokon.
Szeptember végén zajlott az õszi papírgyûjtés.

A magyar népmese napja alkalmából a Török Ildi néni ál-
tal szervezett rendezvényen vettek részt az alsósok. A
�Többsincs királyfi� mesevetélkedõn az 1-2. osztályosok
rajzoltak, a harmadikosok felolvasták kedvenc meséjüket, a
negyedikesek pedig csapatversenyen bizonyítottak.

Október 2-án Wolf Csilla, a Siófoki Rendõrkapitányság
törzszászlósa tartott osztályfõnöki órát a 7-8. osztályosok-

nak /DADA-program/.
6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról, s a délutáni
kerékpáros emléktúrán is sokan részt vettünk.
13-án az óvónénik figyelhették meg, mennyit fejlõdtek pár
hónap alatt volt �gyermekeik�.
14-én a nyolcadikosok számára szerveztek szakmai pálya-
választási bemutatót a Baross Szakközépiskolában.

16-án Balatonföldvárra utazott sok tehetséges kisdiákunk.
A Bolyai matematikai csapatversenyen a harmadik osztály-
tól kezdve minden évfolyamon képviselték iskolánkat.
20-án a Krúdy Szakközépiskolával ismerkedtek a nyolcadi-
kosok.
22-én a hetedikesek mûsorával emlékeztünk 1956 hõseire.
A 26-30-ig tartó õszi szünet mindenkinek jól jött�.

ISKOLAI HÍREK

Bolyai matekverseny
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ZPSE SPORT

Szeptember 16-án és október 5-én Szekszárdon rendeztek atlétikai versenyt. Az elsõn egyéniben
szereztünk érmeket. Ficsor Nóra gyõzött kislabda hajításban és bronzérmes lett távolugrásban, ahol
Hegyi Szilárd szintén harmadik lett. Az októberi csapatversenyben az utánpótlás 11-es korosztályunk 4.,
a 13-mas egységünk 5. lett. Hegyi Szilárd, Kovács Laura, Fenyvesi Gábor, Balázs Attila, Boksán Roland,
Puruczky Levi, Kalmár Dávid, Nagy Iván, Kiss András, Balogh Hanna, Ficsor Zsófia, Pintér Jázmin,
Putyera Petra, Kiss László, Újvári Patrícia versenyzett.

G.T.

Fekete István nap

Elsõ osztályosok

7. osztályosok kirándulása

Okt 23-i mûsor

7. osztályosok kirándulása

Heatland üdülõben
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NABE HÍREK

A NABE Zamárdi csoport 2015. október 5-i gyûlésén Kol-
lárné Mecseki Renáta, a NHSZ Zöldfok ZRt. irodavezetõ-
je tartott elõadást a környezetkímélõ hulladékgazdálkodás-
ról. Elõször információkat kaptunk a hulladékgazdálkodó
cég változásairól, majd a Magyarországon képzõdött hulla-
dék mennyiségérõl, összetételérõl, típusairól hallottunk tá-
jékoztatást. Megtudtuk, hogy a szelektív hulladékgyûjtés a
hulladékanyag fajtánkénti külön gyûjtését jelenti. A szelek-
tív hulladékgyûjtés elõnye, hogy a feldolgozott, szelektíven
gyûjtött hulladék másodnyersanyagként hasznosítható, a
hulladéklerakók élettartama nõ, valamint csökken a kör-
nyezetterhelés. Újrahasznosítható anyag a papír, az üveg, a
mûanyag. A szennyezett csomagolóanyagok viszont nem új-
rahasznosíthatóak. A csomagolás a termékek óvására, ke-
zelésére szolgál, megkönnyíti a szállítást, és információkat
szolgáltat a termékrõl.
Megtudtuk a szelektíven gyûjtött papír és mûanyag feldol-
gozásának fõ állomásait is. A papír begyûjtése után szétvá-
logatják, bálázzák, pépesítik az alapanyagot, majd a papír-
gyártás során félkész termék, ezután papír lesz belõle. A
mûanyag termékeket begyûjtés után tisztítják, szín szerint
szétválogatják, tömörítéssel bálázzák, majd granulátum, ez-
után pedig félkész termék készül belõlük. 
Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy 2015. november 10-tõl
megváltozik Zamárdiban a szelektív gyûjtés rendje. Siófok
után a mi városunkban is megszûnnek a szelektív szigetek,
és �házhoz jön� a szelektív gyûjtés. A külön gyûjtött hulla-
dékot kéthetente (nyári idõszakban hetente) szállítják majd
el az erre a használható zsákokban, az ingatlanok elõl.  
Az új fejlesztésû somi hulladéklerakó a környezetvédelmi
szabályokat szem elõtt tartva épült. 3 szigetelõréteggel ren-
delkezik (melyek között van természetes réteg és szigetelõ
fólia is). A szigetelõréteg esetleges meghibásodását jelzõ-
rendszer érzékeli. Mûvelési folyamata elõre tervezett. Vá-
logató csarnokkal is rendelkezik, mely kézi és gépi váloga-
tásra is alkalmas, és bálázást is végeznek itt. A zöldhulladék
szelektíven kerül a telepre, és 4 hét alatt komposzt lesz a
zöldbõl. Elfogadtuk elõadónk szíves meghívását Somba,
üzemlátogatásra, melynek idõpontja még egyeztetés alatt
van.Köszönjük Kollárné Mecseki Renátának, hogy felhívta
a figyelmünket a téma fontosságára, különösen, hogy tele-
pülésünkön a házhoz menõ szelektív gyûjtés az eddigieknél
talán nagyobb tudatosságot és energiát fog igényelni. Fi-
gyeljünk oda a hulladékok válogatására!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015. október 11-ére barangolást terveztünk a Vértesben.
Ebben az évben eddig nem lehetett panaszunk az idõjárás-
ra, hiszen minden rendezvényünket a kegyeibe fogadta, vi-
szont kirándulásunk kezdetére az idõjárással kapcsolatos
szerencsénk elfogyott, és zuhogó esõben indultunk
Zamárdiból. Bíztunk benne, hogy talán a nap folyamán
majd eláll az esõ, de sajnos kitartott, végigkísérte az utun-
kat, és alaposan befolyásolta útitervünket is. Csókakõ várá-
hoz sajnos nem tudtunk felmenni a szûnni nem akaró esõ
és az akkorra már tetemes mértékû sár miatt. Így az Orosz-
lányi Bányászati Múzeumba mentünk, ahol a bánya köz-
ponti épületét alakították át múzeummá. Megnézhettük,
milyen gépeken dolgoztak az �irodista hölgyek�, sorban áll-
hattunk a fizetést osztó ablak mögött, megtudhattuk, ho-

gyan követték figyelemmel, ki dolgozik lent a bányában, ül-
hettünk az igazgató asztalánál, és több, a bányában haszná-
latos eszközt is megnézhettünk. Sok érdekességet megtud-
hattunk vezetõnktõl, aki maga is dolgozott a bányában, és
végigjárta a bányászok �szamárlétráját�.
A bányamúzeum után Majkra mentünk, ahol megismerhet-
tük a kamalduli szerzetesek központját. Megnéztük a
kamalduli remeték házait, megtudtuk, hogyan éltek, mivel
foglalkoztak. Megismertük a kastély történetét is.
Bokodon az �úszó falut� sajnos nem sikerült megközelíteni
szintén a mostoha idõjárás miatt. De ez sem szegte kedvün-
ket, és Kisbéren a továbbra is szakadó esõben megnéztük a
Mini Magyarország makettjeit és dombormûveit. Kisbér
után  Várpalotára indultunk,  ahol a  Trianon Múzeum in-
teraktív kiállítását néztük meg. A Trianon Múzeum a
Zichy-kastélyban kapott helyet.

�A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan in-
tézménye, mely az elsõ világháborút követõ békeszerzõdés-
sel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik,

és intézményes keretek között mutatja be a trianoni ország-
vesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát.�
(http:/www.trianonmuzeum.hu) Bár az esõ, és délutánra a
hideg is útitársunkká szegõdött ezen a napon, mégsem
szegte kedvünket, és ugyan kicsit ázva és fázva, de töretlen
jókedvvel barangoltunk a Vértesben! 
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A Nõk a Balatonért Egyesület 2015. október 21-én a Hotel
Famíliában rendezte meg fórumát A Balaton és vízgyûjtõ-
gazdálkodás címmel. A fórum hivatalos témája: Mit tehe-
tünk a Balaton és természeti értékeinek védelméért?
A fórum célja az volt, hogy szakértõk segítségével feltérké-
pezzék a Balaton jövõjét. 

A Balaton vízgyûjtõjén a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés
eredményeirõl tartott elõadást Szabó Péter, a Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság szakértõje.  Homonnay Zsom-
bor az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület agrármérnöke a
fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetõségérõl
beszélt a Balatonnál. Az elõadások sorát Dr. Hajósy Adri-
enne zárta, a Nõk a Balatonért Egyesület tagja, aki vízgyûj-
tõ-gazdálkodás szeptemberi fórumaink eredményeirõl tar-
tott beszámolót.Véleményünkrõl, javaslatainkról szeret-
tünk volna üzenetet küldeni a vízgyûjtõ-gazdálkodás felelõ-
seinek. Sajnos több érintett szakember és intézmény nem
képviseltette magát ezen az elsõsorban szakmának szóló
programon.  Úgy hisszük, hogy csak összefogással, közös
gondolkodással lehet tenni a Balatonért, így bízunk benne,
hogy ha a mostani fórum nem is, annak híre, a projektgaz-
da NABE összegyûjtött eredményei, javaslatai eljutnak a
szakmai szervezetekhez, akik felelõsséggel fogják azokat
gondozni, továbbítani a döntéshozókhoz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sok szeretettel várunk mindenkit 2015. november 29-én,
vasárnap 15 órakor a Plébánia templom elõtti téren tar-
tandó adventi gyertyagyújtásra, ünnepségre.

KT/DBO
Kiss Csabáné különdíjjal jutalmazott munkája

2015. szeptember



EGÉSZSÉGNAP 2015. 

Egyesületünk október 10-én, immár 9. alkalommal egész napos programmal várta az érdeklõdõket.
A délelõtti szájüreg és urológiai szûréseken közel 50 vizsgálatot végeztek el orvosaink, Lédermayer Ferenc fogorvos és
Perjés Gábor urológus szakorvos.
Mivel a rendelkezésre álló idõben többen nem kerültek sorra, Perjés doktor egy késõbbi idõpontban szívesen áll a szû-
résbõl kimaradtak rendelkezésére.

Az egészségnap délután elõadásokkal folytatódott. Hallhattunk a szûrések tapasztalatairól, az egészséges életmód-
ról, kiemelten a mozgás fontosságáról.
Bereczki Ibolya természetgyógyász a meridián torna elméletével és gyakorlatával ismertetett meg bennünket.

Dr. Parádi József pszichiáter ötödik, záró elõadásán azokról a boldogságfokozó módszerekrõl beszélt, amelyekkel
magunkat és mások életét is jobbá tehetjük. Íme, néhány a � mindennapokba beépítendõ � boldogsággyakorlatokból: jó
cselekedetek gyakorlása, optimista látásmód, a hála, a megbocsátás, az örömteli tevékenységek gyakorlása, elkötelezett-
ség céljaink mellett, a hit, a testedzés fontossága.

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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Az elismerõ oklevelet október 15-én Perge Lászlóné és
Nagy Dezsõné vette át.

MEGHÍVÓ
NOVEMBERI ÖSSZEJÖVETELRE

Idõpont:  november 9. / hétfõ / 17 óra
Helyszín: Közösségi Ház
Program: Az elmúlt hónap értékelése /

kirándulás, egészségnap/

Az �Ügyes kezek �összejövetelek beindítása

A karácsonyi szeretetvendégség elõkészítése

Feladni vagy küzdeni? �Sorscsapásokat�
megélõ tagjaink személyes vallomásai

Figyelem! Idõpontváltozás!

Karácsonyi szeretetvendégségünk ádventi
gyertyagyújtással november utolsó hét-

fõjén, 30-án lesz 17 órai kezdettel.

Ez utóbbi boldogságforráshoz kapcsolódott egészségnapunk záró programja. Wichmann Tamás olimpikont, kilenc-
szeres kenuvilágbajnokot, háromszoros Európa-bajnokot láttuk vendégül. Hogyan lett a � súlyos balesetet szenvedõ, so-
káig járógipszet viselõ - gyermekbõl élsportoló? Megtudtuk vendégünk beszámolójából, és azt is, hogy ma méltán tagja a
Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének. A jó hangulatú beszélgetést Tamás gitárral kísért énekes produkciója szí-
nesítette. A vele töltött óra megkoronázása volt az együttlétnek.

Az egész napos programon tagjaink vendégelték meg a résztvevõket, és tombola felajánlásaikkal támogatták az
Egészségõr Egyesületet. Köszönjük!

Köszönet rendezvényünk fõvédnökének, Csákovics Gyula polgármester úrnak, a szûréseket végzõ orvosoknak, elõ-
adóinknak, Széles Ágota népdalénekesnek és mindazoknak, akik hozzájárultak a 9. egészségnap sikeréhez.
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Kedves Barátném!

Sokszor gondoltam Rád szeptemberi kirándulásunkon, de
arra sem volt idõm, hogy egy képeslapot megírjak Neked.
Vezetõnk, Perge Kriszta most is hozta szokásos formáját,
programokban és élményekben gazdag két napot szervezett
nekünk Nyugat-Magyarországra. A szerencse is mellénk
szegõdött. A szeles, de napos õszi hétvégén ragyogó ide-
genvezetõk kalauzolták népes csapatunkat Kõszegen,
Szombathelyen és Jákon.

A 11 órai harangszó már Kõszegen ért bennünket.
Nem, nem tévedek, kedves Barátném, Kõszegen minden
nap 11 órakor is zúgnak a harangok, a várvédõ Jurisics Mik-
lós és hõs katonái emlékére, akik 1532 augusztusában meg-
állították Szulejmán szultán hatalmas túlerejét. Persze ne-
kem nem csak a várvédõk jutnak itt eszembe. Gyermekko-
romban szüleim több hetes kúrára ide küldtek gyógyulni,
mert a városnak híresen jó levegõje van. Már akkor meg-
szerettem Kõszeget. Márti idegenvezetõnkkel jó volt újra
bejárni a régi kedves helyeket: az ódon utcákat, megnézni a
várat, a Patika Múzeumot, a  Jurisics teret a címeres város-
házával és két híres templomával, a Szultán kilátóról gyö-
nyörködni a csendes kisváros panorámájában.
Csakhogy ezen a szombaton éppen nem volt nyugalmas
hely Kõszeg! És mi ezt egyáltalán nem bántuk. Színpompás
szüreti felvonulásban volt részünk. Gyerekek, felnõttek, kõ-
szegiek, Burgelandból és a szomszédos városokból érkezõ
csoportok vonultak fel jelmezesen lovakon, kocsikon, trak-
torokon. Mazsorettek, népi táncosok, zenészek kísérték a
felvonulókat. Elsõként a kõszegi fúvósok alapozták meg a
vidám szüreti hangulatot.
Bennünket is megénekeltettek.� Máma még nem ittunk
semmit��- fújtuk nem nagy meggyõzõdéssel. A refrén
visszatérõ sorait � Igyunk hát, az angyalát!- jó szívvel meg-
fogadtuk. Szállásunkon a szokásos� terülj- terülj asztal-
kám� mellett jóféle nedûkkel koccintottunk , születésna-
post köszöntöttünk, énekeltünk,  játszottunk. Egyszóval
igen jól éreztük magunkat.

A második napot Szombathelyen töltöttük. Az egy-
kori Pannónia provincia kereskedelmi városa Szavária né-
ven volt kedvelt császári lakhely. Megnéztük a római kori
emlékeket, aztán idegenvezetõnkkel, Judittal  a város im-
pozáns székesegyházában Szombathely szülöttére, Márton
püspökre emlékeztünk. Sajnos városnézésre csak egy röpke
óra jutott. Ebéd után még három szép program várt ránk.

Elõször a skanzenba mentünk. A falumúzeum 27 te-
lepülésrõl 43 építményt mentett át. Zsuppfedeles paraszt-
házak, kicsi templom, fazsindelyes harangláb, dióval terí-
tett udvarok, kapirgáló tyúkok, karámban legelõ birkák!
Róbert idegenvezetõnk szakszerû irányításával eleink 150-

200 évvel ezelõtti világába csöppentünk.
A kámoni arborétum is évszázados emlékeket õriz.

Tudtad, kedves Barátném, hogy itt található Magyarország
legnagyobb fenyõgyûjteménye?
/kinai, muskotály, vörös, répa, mamutfenyõ � / Láttunk
másfélszázados trombitafolyondárt, átöleltük a 230 éves
kocsányos tölgyet. Most rózsák nyíltak, tavasszal rododend-
ronok virágoznak. Ide még vissza kell jönnünk � búcsúz-
tunk lelkes idegenvezetõnktõl, Krisztinától.

Kirándulásunk utolsó állomása Ják volt. A Bencés
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BUDAPESTI KIRÁNDULÁS
DECEMBERBEN

Értesítjük a lakosságot, hogy a �Zamárdiért�
Közalapítvány december 5-re kirándulást szervez!

Úticél:
� Parlament és a koronázási ékszerek megtekintése
� Buszos városnézés:
� Hõsök tere (rövid sétával)
� Szépmûvészeti Múzeum
� Mûcsarnok
� Andrássy út, Oktogon, Opera, Bazilika
� Szabadfoglalkozás keretében a Vörösmarty tér és a

Bazilika elõtti karácsonyi vásár megtekintése
Hazaindulás a délutáni órákban.
A kirándulás résztvevõinek csak a parlamenti belépõdí-
jat kell fizetni (Felnõtt 2000Ft, Gyerek 1000Ft).

Elõzetes jelentkezés:
� Gulyás Józsefné +36/84 348-851, +36/30 533-7486
� Perge Lászlóné +36/30 945-3640

A parlamenti belépõ árát elõre át kell utalnunk, ezért
azt november 24-én (kedd) 15:30-tól 17:30-ig a
Közösségi Házban kérjük befizetni. 

Jelezzük, amennyiben két buszra való jelentkezõ lesz, a
következõ kirándulás tervezett idõpontja

december 12-e.

A Közalapítvány Kuratóriuma

apátság román stílusú bazilikája a 13. században épült. La-
ci atya kalauzolása tette felejthetetlenné az ott töltött idõt.
A jáki gyermekkórus elõadásában CD-rõl csodás egyházi
zenét  hallgattunk, majd a Mária-oltárt körülállva közösen
énekeltük el régi magyar himnuszunkat. Reménytelen kí-
sérlet ezt az élményt visszaadni, ezt személyesen kell átél-
ni!

Látod, Kedvesem, mennyi minden belefért ebbe a két
napba?
Történelem, természetismeret, mûvészettörténet, néprajz,
irodalom, zene! És nem száraz ismeretek, hanem személye-
sen átélt élmények!
Újra és újra dicsérem idegenvezetõinket, Mártit, Juditot,
Róbertet, Krisztinát és Laci atyát. Nagy tudásuk, lelkes elõ-
adásuk, városuk szeretete mindnyájunkat lenyûgözött.
Nem lehetett nem figyelni rájuk! De õk is jó emlékeket
õriznek rólunk, a mindenre kíváncsi, hálás zamárdi csapat-
ról.� Öröm ilyen társaságnak beszélni!� � mondta kõszegi
idegenvezetõnk, Márti, és megkért, hogy tolmácsoljam
üzenetét. �Üdvözlöm a zamárdiakat, druszáimat külön is,
és egy Rátok illõ Mécs László � idézetet küldök szeretettel:
� S éveim, e színes madarak egyre fáradtabb szárnnyal szál-
lanak, de lelkem örökre fiatal marad�
Milyen bölcs és igaz gondolat! Bár többségünkben az ezüst-
korúakhoz tartozunk, de lélekben fiatalok vagyunk. És az
ilyen élményeknek köszönhetõen, remélhetõleg még soká-
ig azok maradunk. Tudom, kedves Barátném, ezzel Te is
egyetértesz, és ha tudsz, legközelebb velünk tartasz.
a
A személyes találkozásig szeretettel ölellek: Magdi
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Értékeink másképpen

Közeledik az év vége. Lassan vé-
get ér a termõföld kincseinek be-
takarítása. A borospincékben még
duruzsolnak a hordók, érlelõdnek
a borocskák, a kamrák megtelnek
a jó ízû házi lekvárok és befõttek

soraival, a dió, mogyoró, mandula is ott csörög a zsákok-
ban, hogy karácsony táján a házat betöltõ diótörõ kopá-
csolás adja hírül, itt az ideje a kalácssütésnek.

November táján, már számot vethetünk azzal, hogy az
elmúlt évben tervbe vetteket hogyan teljesítettük. Mi az,
ami sikeres volt és mi az, amit kényszerûségbõl elhalasz-
tottunk. Így cselekedtünk mi is. Áttekintve a Berkenye-
kör 2015. évre tervezett és elvégzett eseményeit, meg-
elégedéssel zárhatjuk ezt az évet. No, nem csak azért,
mert teljesítettünk, hanem azért, mert tevékenységünk
hiánypótló volt, több esemény vonatkozásában is. Társa-
ságunk, a céljainkban meghatározott feladatok folyama-
tos végzése, a többi zamárdi civil szervezettel való jó
kapcsolat fenntartása és együttmûködés mellett, nem
szokványos élményt adó eseményeket is fel tudott sora-
koztatni ebben az évben. Például hazánk, számunkra is-
meretlen és rejtélyes múltját kutató elõadó meghívásá-
val, indonéziai úti beszámolóval, évfordulós túrával,
könyvbemutatókkal, különleges költészetnapi esttel, ki-
állítások megrendezésével és a régi magyar írás tanfo-
lyamának megszervezésével igyekeztünk új dolgokat át-
adni, a városi eseményeket emlékezetessé tenni.

A Berkenye-körnek a szomszédos települések közül, na-
gyon jó szakmai és személyes kapcsolata van a szántódi
Tüskés Tibor könyvtárral, a fonyódi Sirály Art csoport-
tal. Egymás eseményein igyekszünk részt venni, képvi-
selni településünket. Tagjaink alkotásainak kiállítása
más városokban alkalmas arra is, hogy településünkrõl

közelebbi tudomást szerezzenek. Ebben az évben Bod-
rogi Éva keramikus-grafikusnak és Veit Judit mûvészfo-
tósnak több alkalommal volt kiállítása Budapesten és
Jászberényben.
Hirschmann Attila és Végh Sándor az augusztusi zamár-
di kiállításon mutatták be fotóikat.

A www.berkenye-kör.hu honlapunk Események pontja
alatt található táblázatunk a nagyobb létszámú közössé-
get érintõ, kiemelkedõbb jelentõségû eseményeket és a
Berkenye-kör tagjainak személyes meghívásait, más te-
lepüléseken történõ szerepléseit is tartalmazza. Ezekbõl
az eseményekbõl tíz saját szervezésû, tíz pedig olyan
esemény, amelyre meghívást kaptunk.

Habár az események száma emelkedett ebben az évben,
ugyanakkor közösségünknek nem célja rendezvények
szervezése. Elsõsorban alkotócsoportként jöttünk létre
és szeretnénk ezt a célunkat tartani, hiszen az alkotás-
hoz az elvonulás is nélkülözhetetlen. Az évi 8-10 ese-
ményt elegendõnek érezzük, néha soknak is, az esemé-
nyek torlódása miatt. Ezt a számot szeretnénk csökken-
teni. Az események sorához hozzá kell adni a többi civil
egyesület rendezvényeinek számát is. Mivel a rendezvé-
nyeken szinte mindig ugyanazon személyek vesznek
részt, ezért a torlódásokat igyekszünk elkerülni. 
Társaságunk 2013-ban alakult, és 2015-ig a mûködésé-
hez Önkormányzati támogatást nem kért. Könyvkiadás-
hoz azonban, személyes kérésre, a kért támogatást az
Önkormányzat megadta.

A városi rendezvényeken képviseltetjük magunkat és
tagjaink szívesen vesznek részt közösségi eseményeken.
Javaslataink közérdekûek (pl. az Önkormányzat és a ci-
vil szervezetek kezelésében, információs pontok létre-
hozása a jelenlegi hirdetõtáblák helyett. Településeszté-
tikai és célszerûségi szerepe lenne.)

BERKENYE KÖR
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2016-ban, tervünk szerint, hasonló témakörökben folyta-
tódik mûködésünk. Jelenleg folyamatban van a Régi ma-
gyar írás � (rovó) tanfolyam, amely áthúzódik 2016-ra is.
Simon Erika: Algériától Pannonhalmáig címû könyvé-
nek olvasása közben bukkantam egy Babits Mihálytól
idézett gondolatra, mely nagyon ideillik: � A humanista
nem azért nyúl vissza a régihez, mert sokallja az újat, ha-
nem mert kevesli. Mennél gazdagabb a múltunk, annál
több fonálon kapaszkodhatunk a jövõbe.� A tanfolyam
kéthetente, ingyenes részvétellel látogatható. 
Tagjaink, alkotói tevékenységük szerint eltérõ mûfajok-
ban, egyénileg is szerveznek eseményeket. Legutóbbi
ilyen esemény volt a Pasztell Workshop rajztanfolyam
Tálos Ágota szervezésében kilenc fõ részvételével, ame-
lyen a mûvészi igényesség, a színek világa, a rajzolás rej-
telmei tárultak fel a tanfolyamon résztvevõk elõtt. 
Széles Ágota hagyományõrzõ népdalkört szervez, mely-
nek jelenleg hat fõ a tagja. A tagfelvétel folyamatos. 
Szakáli Annának az ötödik, Szivárványkapu címû köny-
vét, ezúttal egy balatoni mesekönyvet vehetett a kezébe
az olvasó 2015 májusában. Ajánljuk karácsonyi ajándék-
nak a hét éves korosztálytól. Megvásárolható a Tourin-
form Irodában.
Gubányi Kata kézmûves foglalkozásai mindig telt házat

teremtenek a Közösségi Házban. Kata alkotásai egyedi-
ek, számára a gyerekek tanítása az évek folyamán élet-
céllá alakult.
A Berkenye-kör tagsága október hónapban két fõvel bõ-
vült, tagjaink között tisztelhetjük Czigány Györgyöt és
Simon Erikát, neves költõ és író házaspárt. Köszönjük,
hogy felkérésünket elfogadták és jelenlétükkel, munkás-
ságukkal hozzájárulnak zamárdi szellemi életéhez.
Rendezvényeink költségeihez a tagság, és a Tourinform
Iroda járul hozzá. Köszönjük az Önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal és a Tourinform Iroda munkatársai-
nak anyagi és erkölcsi támogatását, segítõkészségük pél-
daértékû.
A Berkenye-kör tagsága ezúton tisztelettel megköszöni
azt a mûködéséhez kapott támogatást, amit egy zamárdi
családtól kapott. Kérésükre nevüket nem közöljük, de
köszönõ levelünket ünnepélyesen átnyújtottuk szemé-
lyes találkozásunkon.
A Berkenye-kör két tagja, Gubányi Kata és Szakáli An-
na, a Zamárdi Város Önkormányzata által, közösségi te-
vékenységükért 2015. augusztus 20-án kitüntetõ elisme-
résben részesültek. Köszöntjük mi is tagjainkat és továb-
bi sikeres munkálkodást kívánunk.
Kedves Zamárdiak! 2016-ban is várjuk Önöket azokon
az eseményeinken, ahol együtt lehetünk, odafigyelhe-
tünk egymásra, barátkozhatunk, új dolgokkal ismerked-
hetünk meg, hagyományainkat megõrizhetjük, vagy az is
lehetséges, hogy közösen, éppen egy új hagyományt te-
remtünk városunkban.
Zamárdi, 2015. október 19.

Szakáli Anna

Pasztell Workshop a Közösségi Házban

�Feltöltöm magam napfénnyel. Néhány sugár itt
marad majd a szememben.� (Renoir)

Nagyon sikeres, két napos Pasztell Workshop tanfo-
lyamot tartott a zamárdi Közösségi Ház kistermében,
október 24-25-én Tálos Ágota festõmûvész. A tanfo-
lyamon kilenc fõ vett részt.
A résztvevõk közül többen megismerkedtek már a fes-
tészet különbözõ módozataival, például olaj vagy ak-

varell festészettel, a pasztell technikával azonban
most ismerkedtek meg közelebbrõl. Õk már rajzdosz-
sziékkal, krétákkal, ollóval, vonalzóval és egyéb hasz-
nos holmikkal felszerelkezve jelentek meg, a többiek-
nek minden szükséges kelléket a mûvésznõ biztosí-
tott.
Az elsõ nap délelõttjén a pasztell technikában kiemel-
kedõ, neves festõk képeinek, a pasztellkép készítésé-
hez szükséges anyagoknak a megismerése, az elsõ
finom kézmozdulatok begyakorlása volt a cél, de már
ezen a napon is csodálatos színes kompozíciók szü-
lettek. 
Délután már komoly munka folyt. Egy A/3-as lapon
nyomtuk a pasztellt, s bizony többször el kellett han-
goznia annak a bûvös szónak, hogy �finoman!� Vég-
re megszülettek az alkotások és csodálkozva vettük
észre, hogy nincs két egyforma közöttük, mert min-
denki a saját szín-világával dolgozott. Elégedetten tér-
tünk haza, nem is sejtve, hogy másnap vár bennünket
az igazi csoda.

Vasárnap, mindenki három képet készített. Egy õszbe
hajló ködös reggel, egy még zöldellõ határ, melyet
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már megérintett az õsz arany csókja, és végül egy sa-
ját, absztrakt kompozíció. Azaz, született egy szép ba-
latoni kép, a parton veszteglõ vitorlásról és egy cso-
dálatos Mária kép is.  Bizony magunk sem hittük,
hogy képesek vagyunk ilyesmire, de Tálos Ágota ked-
ves, buzdító szavai, segítõ türelme eljuttatott bennün-
ket, nem túlzok, a mûvészet kapujába. 
Csak remélni tudjuk, hogy a tanfolyam 2016-ban foly-
tatódik, és tovább haladhatunk, esetleg be is léphet-
nek közülünk páran azon a bizonyos kapun. 

Még ha nem is lennénk elégedettek az alkotásainkkal,
akkor is csak azt írhatnám le, hogy a kellemes hangu-
latban, barátságban eltelt két nap feltöltött bennünket
aranyló napsugárral. Ebbõl az aranyló napsugárból
maradt bennünk, nem csak néhány fénysugár.

Zamárdi, 2015. október 26.

Szakáli Anna

Hagyományõrzõ
Népdalkör
Zamárdiban

�A népzene az ország lel-
ke. Az az ország, mely

megtagadja népzenéjét,
rászolgált arra, hogy ami-
kor feleszmél, mást se ta-
láljon, csak Coca Colát.�

(Dr. M. V. Patel)
A fenti idézethez már nagyon keveset kell hozzátennem,
annyira elmond mindent a mai világunkról. Ám szerencsé-
re elõdeink nem így gondolták az életet, és tudták, hogy az
éneklés olyan hanghullámokat rezdít meg, melyek szinte
azonosak a teremtés, az öröm hullámhosszával. �Az em-
bert, az éneklés tette emberré.� � villan eszembe egy vala-
hol olvasott gondolat. Való igaz, hogy az éneklés emberi sa-
játosság, mert a madarak sem énekelnek, �csak� fütyörész-
nek. A hattyú egyáltalán nem teszi ezt, bár hivatkozunk rá,
de átvitt értelemben, a bálnák pedig kapcsolattartásra hasz-
nálják a hangok frekvenciáit. Egyedül az ember tudja kife-
jezni örömét, bánatát, egész érzés és gondolatvilágát zené-
vel, énekléssel. 

Elõdeink zenei és énekvilágának megõrzése, továbbadása
fontos küldetés és feladat. Most, amikor végre megalakult
fiataljaink jóvoltából a zamárdi néptánc-kör, itt az ideje,
hogy hagyományõrzõ népdalkörünk is legyen. Ennek veze-
tésére Széles Ágotát az ELTE Bölcsészkarának néprajzos

hallgatóját jelölte ki a sors számunkra. Ágota már iskolás
kora óta fellépett közösségi rendezvényeinken népdalének-
léssel emlékezetessé téve azokat. 

Zamárdinak van egy sikeresen mûködõ Zamárdi Nõi Kar
kórusa, de a két arculat és cél eltér egymástól, illetve na-
gyon jól kiegészítenék egymást olyan rendezvényeken, ahol
a hagyományõrzésnek is szerepe van. 
A kormány 2015-2016-ban a hagyományok ápolása, õrzése,
beépítésük a jelen kulturális hagyományaiba érdekében
két, a magyar kulturális életet átfogó tanfolyamrendszerû
oktatást indított, mely az idegenforgalom és turizmus terü-
letére is átnyúlik. Kapcsolódva ezen kitûzött célhoz a Nép-
dalkör megalapítását fontosnak és szükségesnek gondol-
juk.
A Népdalkörbe bárki jelentkezhet, aki szereti a népdalo-
kat, szereti énekelni õket.  Kotta ismerete nem szükséges. 
A Népdalkör jelenlegi létszáma hat fõ. Összejövetelek min-
den pénteken, 18 órai kezdéssel a Közösségi Ház kistermé-
ben. Jelentkezni Széles Ágotánál lehet: szelesago-
ta@freemail.hu vagy telefonon: 06-20 5974248
Zamárdi, 2015. október 26.

Szakáli Anna
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Szezonzárás világbajnoki gyõzelemmel!

Akik részt vettek a város szezonzáró grillparti rendezvé-
nyén, megismerkedhettek Bodor Péter motorcsónak ver-
senyzõvel, aki EB gyõztes versenyhajóját is elhozta bemu-
tatni a város lakói számára. Az interjú során elhangzott,

hogy az idõjárás és baleset miatt eltörölt csehországi világ-
bajnoki futam 2015. évben már nem kerül megtartásra. 
Az olasz szövetség idõközben vállalkozott, hogy megrende-
zi az elmaradt versenyt, így gyors motorszerelést követõen
irány Borettó, ahol október 10-11.-én megrendezték az el-
maradt világbajnoki futamot.
Az idõmérõ futamon csak a 2. helyet sikerült megszerezni,
de az elsõ versenyfutamot sikerült megnyerni. Ezt követõ-
en végre a szerencse is mellénk szegõdött, és sikerült 3 fu-
tamot simán megnyerni, addig ellenfeleink technikai gon-
dokkal és versenyzõi hibák miatt rendre lemaradtak. 
Így a motorcsónak Európa bajnokság után a F-250 kategó-
ria világbajnoki gyõzelmét is sikerült megszerezni ebben az
évben Bodor Péternek.

Az amatõr képek magukért beszélnek. Az utolsó futam
rajtja, a harmadik futam végén beérkezõ világbajnok inté-
se, a díjátadás és a világbajnok csapat a világbajnoknak já-
ró trikóban.

Gratulálunk a gyõzteseknek!
margó

BARÁTI KÖR  HÍREI
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további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
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ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést
- Térkövezést

- Kõmûves munkákat

- Gipszkartonozást

- Festést,mázolást

- Asztalos és-

- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

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: 2015. 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 E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Zamárdi Hírmondó 24.oldal 2015. november

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 2015. december           Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXIII. évf. 12. szám

BBéé kkééss ,,   mmee gghh ii tt tt   kk aa rr áá ccss oonn yy ii   üü nn nneepp eekkeett   éé ss   bb oo ll ddoogg ,,   ss iikkee rree ss   úú jj   ee ss zz ttee nnddõõ tt   kk íí vváá nn
Zamárdi város képviselõ-testülete



Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2015. december

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKSzakáli Anna: Ádventi csendesség

Boldogulást keresve, utakat járva,
vágyak ablakát néha kitárva,
remélve jót s csodálva
az ég horizontján
fellobbanó csillagok fényét,
Istent kell sejteni, hol a végtelen rejti 
mindent átfogó lényét.

Utakat járva, kit boldog öröm, 
kit fásult közöny, 
kit szertelen kapkodás 
sodor elõre az idõ ráncán,
de néha meg-megállva,
gyermeklélekkel pillant
a felgyúló gyertyákra. 

Belsõ örömben kell rátalálni,
s majd õ is rád talál,
csak csitulj és hallgasd csendjét,
hogy elmondhassa,
az élet több a földi valóságnál,
s az idõ, melyet kaptál,
lelki vigasság legyen, várakozás,
s irgalma elhozza közénk
kivel együtt jön a fény,
a szeretet tanítása,
s ez legyen az ember útitársa.

Csendességben keresd,
rátalálsz még ma, hited is megleled,
s tudod, köztünk jár, és álma;
hogy akinek nincsen, segítse embertársa,
és akkor megtalál téged is a szeretõ Isten,
hogy fényébe vonhassa a világot,
szívedben gyújtsd meg te is,
azt a kicsi gyertyalángot.

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. október 19-i rendkívüli ülésérõl

1. Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kiala-
kítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái
közbeszerzési eljárást lezáró döntés:

�Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása és
a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�  közbe-
szerzési eljárás során, a képviselõ-testület tagjai az aláb-
bi eljárást lezáró döntést hozták:

1.sz.Mélyépítõ Kft. 8600 Siófok, Kele utca 116. ajánlat-
tevõ ajánlata érvényes.

Balaton-Út Kft.H-8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64
hrsz. ajánlattevõ ajánlata érvényes.

Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8638
Balatonlelle, Bethlen Gábor u. 9. ajánlattevõ ajánlata
érvényes.

Ökobau Kft. 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38. ajánlattevõ
ajánlata érvényes.

Az eljárás eredményes.

A nyertes ajánlattevõ 1.sz Mélyépítõ Kft. 8600 Siófok,
Kele utca 116., mert a legalacsonyabb összegû ellenszol-
gáltatást vállalta.

Zamárdi Város Önkormányzata a �Zamárdi, Szabadság
téren rendezvénytér kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-
ú út átalakítási munkái� tárgyú beruházás elvégzésével a
1.sz. Mélyépítõ Kft-t bízza meg 74.950.550,-Ft +27%
ÁFA díjért, egyben felhatalmazza a polgármestert az er-
re vonatkozó vállalkozási szerzõdés aláírására.

A képviselõ-testület a költségvetésben biztosított össze-
gen felüli részt a céltartalék terhére biztosítja a fenti be-
ruházáshoz.

2. Kárpule Kázmér kérelme

A kt. megtárgyalta Kárpule Kázmér trianoni emlékmû-
vel kapcsolatos kérelmét, és az alábbi döntést hozza:

Zamárdi hivatalos trianoni emlékmûvének a Magyar
fájdalom szobrot tekinti továbbra is, mely Margó Ede al-
kotása. A továbbiakban trianoni emlékmûvel kapcsola-
tos kérelemmel nem kíván foglalkozni.
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Tájékoztató

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. október 26-i ülésérõl

1. Rendeletek módosítása

A képviselõ-testület megalkotta a következõ rendeletek
módosítását:

- a közterületek használatáról és rendjérõl,

- az egyes kitüntetõ díjak alapításáról és adomá-
nyozásáról,

- a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjé-
rõl és a településtisztaság egyes kérdéseirõl,

- a települési támogatásról és az egyéb szociális 
ellátásokról.

( A rendeletek megtalálhatóak a  zamárdi honlapon.)

A képviselõ-testület:

2. a Zamárdi, Kossuth Lajos utcai rendezvényterü-
let elektromos fejlesztése tárgyában a legalacsonyabb
ajánlatot adó Pálfi István ajánlatát fogadja el 621.900,-Ft
+ ÁFA összegben.

3. 2015. évben nem kívánja a Mauro étterem É-i
oldalán lévõ terület áramellátásának beruházását elvé-
gezni. A Mauro étterem melletti sétány építésekor védõ-
csövet kell elhelyezni a késõbbi fejlesztések érdekében.

4. Zamárdi, Bácskai utca Szent István utca � Kiss
Ernõ utca közötti szakaszán gyalogjárda terveinek elké-
szítése: felkéri a legalacsonyabb árajánlatot adó Geo-
planer Kft-t a kivitelezési munkák elvégzésére az aján-
latában szereplõ br. 540.000,-Ft-os vállalási áron.

Felkéri továbbá a Geoplaner Kft-t, hogy a tárgyi szaka-
szon lévõ parkolókat is mérje fel, és amennyiben szüksé-
ges a tervezéshez a szükséges építési engedélyt szerezze
be.

5. Zamárdi, Kiss Ernõ utcai Platánia játszótér
melletti parkoló, valamint a Balatonhoz levezetõ sétány
burkolatának cseréje: felkéri a legalacsonyabb árajánla-
tot adó Roadtechnik Kft-t a kivitelezési munkák el-
végzésére az ajánlatában szereplõ br. 5.549.900,-Ft-os
vállalási áron.

6. a Zamárdi, Kiss Ernõ utcától É-ra lévõ, jelenleg
Leiningen köz elnevezésû közterületet Margó Ede sé-
tánynak kívánja elnevezni.

7. Zamárdi, Kossuth Lajos utca -Kiss Ernõ u. ke-
resztezõdése és a Margó Ede sétány közötti sétánysza-
kasz burkolása: felkéri a legalacsonyabb árajánlatot adó
1. sz. Mélyépítõ Kft-t a kivitelezési munkák elvégzésé-

re az ajánlatában szereplõ br. 9.588.500.-Ft -os vállalási
áron.

8. Zamárdi, Margó Ede sétány Leiningen utca -
Eötvös utca közötti szakaszán sétány burkolása:  az aján-
latkérés ezen részének vonatkozásában nem hirdet ered-
ményt.

9. Zamárdi, Margó Ede sétánynak az Eötvös utca -
Bácskai utca közötti szakaszának burkolása: az ajánlat-
kérés ezen részének vonatkozásában nem hirdet ered-
ményt, a megvalósításra nem kerül sor.

10. Vodafone Zrt kérelme bázisállomás telepítésé-
re: nem engedélyezi az általános iskola területén bázis-
állomás elhelyezését, ideiglenes jelleggel sem.

Kéri a szolgáltatót, hogy alternatív, önkormányzati hely-
színként vizsgálják meg mûszaki szempontból a Sport tér
területét.

Amennyiben a Vodafone Zrt ezen a területen talál meg-
felelõ elhelyezési lehetõséget, azt a képviselõ-testület tá-
mogatandónak tartja a Vodafone Zrt által biztosított fel-
tételekkel.

11. megtárgyalta és engedélyezi Horváth Ferencné
zamárdi lakos részére a zamárdi 2513/3 hrsz-ú ingatlan-
ra történõ ivóvíz közmû (48.000,- Ft) bekötését. Úgy
dönt - a zamárdi 2513/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan is
-, hogy minden olyan esetben, ahol nem a teljes közmû
kerül bevezetésre az ingatlanra, a számított útépítés hoz-
zájárulási költség (162.400,- Ft) és a tervköltség (10.000,-
Ft) megfizetésére is kötelezni kell a tulajdonosokat a vá-
lasztott közmû kifizetésén felül. 

Engedélyezi továbbá, hogy azokban az esetekben is le-
gyen lehetõség 24 havi részletfizetésre, ahol nem a teljes
közmûhálózatot szeretnék az ingatlanon kiépíteni.

12. úgy dönt, hogy támogatja a 2016. évi szezon ele-
ji idõpontban megrendezésre kerülõ hagyományõrzõ
fesztivált a Csodaszarvas Népe Hagyományõrzõ Egyesü-
let szervezésében. A hagyományõrzõ fesztivállal kapcso-
latos kérdések pontos részleteit még tárgyalni kívánja.
Amennyiben fõszezonon kívül kerül megszervezésre a
fesztivál, 1.5 M Ft támogatást biztosít a 2016. évi költ-
ségvetésében a lebonyolításhoz.

13. a Zamárdi, Harcsa utca végén lévõ vízisport-
szer-kölcsönzõ helyre 2015. október 1. napjától 5 év idõ-
tartamra a bérleti szerzõdést megköti Zách Balázs vál-
lalkozóval a helyi rendeletben foglaltak alapján.

14. engedélyezi, hogy a Mérõ Zsuzsanna által bérelt
Petõfi utcai üzletházban lévõ önkormányzati tulajdonú
helyiségre vonatkozó bérleti szerzõdés 2015. október 30.
napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
A bérleti díj 2015. december 31-ig történõ megfizetését
tudomásul veszi. 

Matyikó Zsuzsa
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Zamárdi Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat
összes dolgozója

Tájékoztatás 

az év végi ünnepek alatti hivatali félfogadásról, ügyeletrõl

2015. december 23. szerda az utolsó munkanap karácsony elõtt,
ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig és 12.45 órától 16.00 óráig. 
(tel:84-348-711, 84-348-950.),

2015.december 24. pihenõnap,
ledolgozva 2015.december 12-én (csütörtöki munkanap). 
Ügyfélfogadást és ügyeletet az ünnepek között az alábbiak szerint biztosítunk:

2015. december 28. hétfõ, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig
(tel:84-348-711, 84-348-950.), utána 12.00-16.00 óra között telefonon hívható 06-30-619-0637 ( Szabó Gá-
bor) 

2015. december 30. szerda, ügyfélfogadás egész nap! : 8.00-12.00 óráig, 12.45-16.00 óráig
( tel:84-348-711, 84-348-950).

A köztes napokon ügyfélfogadásra nincs lehetõség,
de portai és telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint:

2015. december 29. kedd 8.00-12.00 óráig portán (84-348-711, 84-348-950.), utána 
12.00-16.00 óráig telefonon hívható +36-30-997-0672 (Bogdánné M. Gabriella),

2015. december 31. csütörtök 8.00-12.00 óráig portán (84-348-711, 84-348-950.), utána
12.00-16.00 óráig telefonon hívható +36-30-947-8327 (Nagy Gáborné)

Anyakönyvi ügyekben minden esetben Nagy Gábornét hívhatják (+36-30-947-8327).
Az ünnepeket követõ elsõ munkanap: 2016. január 4. hétfõ, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.

Zamárdi, 2015.november 17.                                                                                     dr. Dudás Anita  jegyzõ

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Zamárdi vá-
ros napköziotthos óvodája minden dolgozója és
ovisai részére az adventi ráhangolódást segítõ
mûsorért és süteményekért; a  GAMESZ dolgozó-
inak a  karácsonyi díszek elkészítéséért, az összes
többi segítségükért; Schwarc Béla és Elter Imre
önkéntes munkájáért,felajánlásáért, valamint Ta-
kács Tibornak és a hivatali dolgozóknak a Sza-
badság tér ünnepi feldíszítéséért. 

dr. Dudás Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom az érintetteket, és az

egyesületeket, hogy a
2016. évi rendezvényekre vonatkozó támogatási

igényeiket, pályázataikat
a helyi rendeletben foglaltak alapján, kérelem

formanyomtatványon, legkésõbb
2016. január 15-ig

szíveskedjenek eljuttatni Zamárdi Város
Önkormányzatához. A fenti határidõ

jogvesztõ! Felvilágosítást Hoffmann Renáta
Adóügyi- és Pénzügyi Osztályvezetõ nyújt.

Tel.: 84-348-711, 348-950/111 mellék

Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag
boldog új esztendõt kívánunk mindnyájuknak!



FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Zamárdi város lakos-
ságát, hogy A KEOP-1.1.1/C/13 -
2013-0033 azonosítószámú, �Siófok,
Balatonvilágos és Zamárdi hulladék-
gazdálkodásának fejlesztése� címû
pályázat a befejezéséhez közeledik.
December végéig településünkre ér-
kezik 2017 db 400 literes komposztá-
ló láda, amelyet 2016. február 1-jétõl
fogunk a lakosság részére ingyenesen
kiosztani.
Kérjük Önöket, szíveskedjenek leg-
késõbb 2015. december 20-ig igénylé-
süket a polgármesteri hivatalban
személyesen a portán leadni vagy te-
lefonon (84/348-400, 348-711, 348-
950) eljuttatni.
2016. január 1-15 között az igények
függvényében a hivatal jegyzõje el-
készíti a komposztáló ládák szétosz-
tásának a listáját. Fenti dátum után
érdeklõdhetnek a polgármesteri hi-
vatal portáján a kiosztás módjáról.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenle-
gi tudomásunk szerint nincs meg-
szabva, hogy egy ingatlanra hány
komposztáló ládát lehet kiadni,
ezért akik több ládára tartanak
igényt, szíveskedjenek kérelmükben
jelezni.

dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ

2015. december 5.oldal Zamárdi Hírmondó

MEGHÍVÓ

Zamárdi Város Önkormányzata ez évben is köszönti a 65. életévüket betöltött polgárait. Ezúton szeretettel
meghívjuk Önt a Közösségi Házban (Honvéd utca 6.) tartandó, ajándékozással egybekötött mûsoros délutánra,
melynek idõpontja:

2015. december 18. (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,                                                     Kiss Jenõné
(Humán Bizottság elnöke): 06-30-332-5009 (Humán Bizottság tagja): 06-30-217-6905, 06-84-348-533.

Amennyiben a meghívott a rendezvényen nem tud megjelenni, illetve a bizottság tagjai sem tudják a részére
kézbesíteni az utalványt, az 2015. december 7-tõl Kiss Jenõnénél a fenti telefonszámok egyikén történt egyeztetés
után átvehetõ. 

Rövid tájékoztató az Önkor-

mányzat 2015. háromne-

gyedéves gazdálkodásáról,

pénzügyi egyensúlyi helyzeté-

nek értékelésérõl :

A költségvetési hiány/többlet

alakulása

Összességében elmondható, hogy

a háromnegyedévben az önkor-

mányzat pénzügyi helyzetére a biz-

tonság, kiegyensúlyozottság volt

jellemzõ, a félév során likviditási

problémák nem jelentkeztek, az

önkormányzat pénzügyi helyzete

kedvezõen alakult.

A költségvetés az elsõ félévben a

saját bevételekbõl, a központi tá-

mogatásokból, mûködési és a fel-

halmozási célú támogatásokból az

átvett pénzeszközökbõl finanszí-

rozható volt. Az elsõ félévben az

önkormányzati szintû 918.178 e Ft

teljesített bevételek az önkormány-

zati szintû 768.758 e Ft teljesített ki-

adásokat 149.420 e Ft-tal megha-

ladják, amely a költségvetés több-

letét jelenti. 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény elõírásai
alapján talajterhelési díj fizetési kö-
telezettség terheli azt az ivóvízfo-
gyasztót, aki a mûszakilag rendel-
kezésére álló szennyvíz-közcsator-
nára nem köt rá.

A talajterhelési díj mértékét a köz-
mûszolgáltató (a DRV Zrt.) által a
rendelkezésünkre bocsátott ada-
tok (ivóvízfogyasztás elõzõ évi mér-
téke) alapján a törvényben leírt mó-
don az önkormányzati adóhatóság
állapítja meg. A díj megállapításá-
hoz a fogyasztóknak bevallást kell
benyújtaniuk az adóhatósághoz,
melyhez a szükséges nyomtat-
ványt az érintetteknek postai úton 
hamarosan meg fogjuk küldeni.

A DRV Zrt. által kibocsátott listában
szereplõ fogyasztók a bevallási
nyomtatvány mellé egy rövid tájé-
koztató levelet is kézhez kapnak.
Kérjük, hogy a kézhezvételt köve-
tõen az érintettek szíveskedjenek a
bevallást határidõben a hatóság-
nak visszaküldeni. A díjfizetéssel
kapcsolatos kérdésekre telefonon
vagy ügyfélfogadási idõben sze-
mélyesen is adnak felvilágosítást a 
polgármesteri hivatal ügyintézõi.
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Köszönetnyilvánítás

Kedves Lakosság és Civil Szervezetek!
Ezúton fejezem ki köszönetemet a türelmükért és segítõ közremûködésükért a tekintetben, hogy a há-
ziorvosok ideiglenes átköltözése kapcsán megértéssel viselték a kellemetlenségeket.
Külön köszönöm az összes egyesületnek, amely helyiségét önként felajánlotta a háziorvosok és az asz-
szisztencia átmeneti elköltözéséhez, valamint a GAMESZ dolgozóknak a sok segítséget.

Dr. Dudás Anita jegyzõ

ÓVODAI HÍREK

A manós, tulipános, nyulas és almás csoport közösen
sétált el október 22-én a templomnál lerakott emlék-
kõhöz, hogy a saját kezük által készített zászlókat ki-
tûzzék az �56-os forradalom és szabadságharc hõsi ha-
lottainak emlékére. A forradalom lényegét ugyan

csak idõsebb korukban értik majd meg, de a hazasze-
retet és az összefogás fontosságát már õk is átérzik.
A sétából visszatérve az októberi születésû gyermeke-
ket köszöntöttük fel tortaevéssel és apró ajándékkal.
A gyerekekkel az ablakból nézve és az udvari játékok
során is megfigyeltük az idõjárás változásait. Heti be-
szélgetõ témaként, játék témaként szóba kerültek a
betegségek, a réteges öltözködés, az, hogy korábban
sötétedik, többet fúj a szél, és hogy az állatok is gyûj-
tögetik már a téli elemózsiát, búvóhelyet keresgélnek.
Sokan gyûjtöttek és hoztak be az óvodába diót, ami-
nek egy részébõl termésbábokat készítettünk, a mara-
dékot megtörtük, és mézbe mártogatva megeszeget-
tük. Nagyon élveztük azt is, amikor a sok lehullott szá-

Kányádi Sándor: November

Nyugaton, keleten vörös az ég alja.
Régrõl nem kelepel kéményen a gólya.
Csóka- s varjúsereg lepi el a fákat,
véget a szél se vet a nagy csárogásnak.
Pedig fúj, ahogyan fújni tud november, 
birkózik a csupasz hegyekkel, vizekkel.
Bömböl a szél, süvölt, dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét a csókák és a varjak.



raz falevél séta közben ropogott a talpunk alatt. Az
óvó néniknek, dadusoknak sok szorgos kéz segített,
amikor az óvoda udvarán is össze kellett gereblyézni
a levelest. Közben persze sokat mókáztunk is, amikor
átugráltuk a kupacokat, vagy amikor feldobtuk a szí-
nes leveleket és néztük, ahogyan viszi a szél.
November 3-án az idei elsõ alkalommal látogattunk el
színházba a nagycsoportosokkal. Gryllus Vilmos ze-
nés elõadásán sokat nevettünk, tapsoltunk, és énekel-
tük vele közösen a Maszkabált.
A Márton-napi hagyományõrzés nagyon tartalmas és
élményekkel teli volt. Nemcsak a hagyománnyal is-
merkedtek meg mélyebben a gyerekek, de a játékok
során a közösségi érzés is erõsödött bennük.  Novem-
ber 11-én, az udvaron libás dalokat énekeltünk, mon-
dókáztunk, körjátékoztunk, és kipróbáltuk, hogy mi-
lyen libasorban menni. Minden csoport elkészítette a
saját libáját, ezeket az udvaron szétszórt papírtollak-
ból lehetett kiragasztani. Kukoricát is morzsoltunk, a
jó hangulatot pedig népzenehallgatással fûszereztük

meg. Miután kijátszottuk magunkat, ebédre jóízûen
elfogyasztottuk a sült libát, a csontjából pedig megjó-
soltuk, hogy lesz hó idén télen. Pénteken elsétáltunk

Olasz Zsuzsa nénihez megnézni a libáit. Nem men-
tünk üres kézzel, a morzsolt kukoricából megkínáltuk
az állatokat.
November 17-ei héten a könyvtárba látogattunk el.

Ildi néni nemcsak mesélt nekünk, de nagyon sok ér-
dekes könyvet készített elõ. Mindenki megtalálta az
érdek lõdésének
megfelelõt, lelke-
sen lapozgattuk a
szebbnél szebb ké-
peskönyveket. A
csoportszobában is
lassan elõkerülnek
a téli mesék, hiszen
pár nap múlva be-
köszönt a decem-
ber.

2015. december 7.oldal Zamárdi Hírmondó
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ISKOLAI HÍREK

November 2-án 
újult erõvel-, még ha nem is olyan lelkesen- vetettük bele magunkat a tanulásba.
E napon zajlott B.földváron a Bolyai matematika csapatverseny megyei eredményhirdetése. 
Tanulóink szép eredményeket értek el ezúttal is. Az ötödikesek csapata (Balogh Hanna, Brucker Péter, Erdei Csenge,
Szabó Vivien) 4., a hatodikosok(Borsos Krisztián, Gál László, Szabó Bence, Takács Flóra) 7., a hetedikesek (Balogh
Veronika, Bokor Levente, Erdélyi Norbert, Nagy Gergõ) és a nyolcadikosok (Csikós Péter, Horváth Mirjam, Papp
Zsombor, Schwarc Béla) egyaránt 3. helyezést értek el.

November elejétõl
a 8. osztályosok középiskolai nyílt napokon vesznek részt, hisz lassan el kell dönteniük, hol folytatják tanulmányaikat.
4-én a 8. osztály védõnõi és fogorvosi vizsgálaton vett részt.
6-án B.földváron rendezték a Bolyai területi anyanyelvi versenyt. Ezen a megmérettetésen is 4 fõs csapatok vehet-
tek részt, és a mieink ismét sikeresek voltak. A Tolna, Baranya, Somogy megyei értékelés Pécsett zajlott. A 8. osztá-
lyos lányok remekeltek, a CSEHI GRÉTA, CSONKA REGINA, WALTER DOMINIKA, HORVÁTH MIRJAM alkot-
ta csapat nem talált legyõzõre.
A 6-os vegyes csapat- Simonyi Diána, Takács Flóra, Gál László, Szabó Petra- az 5. helyet szerezte meg.
11-én a 6. osztályosok a fogorvos bácsi és a védõ néni �idegeit tesztelték�. 
13-án a 8. osztályosok a Budapesti Operettszínházban a nagysikerû Rómeó és Júlia címû elõadást csodálták meg.

25-én a Simonyi helyesírási verseny, 26-án a német nyelvi tanulmányi verseny iskolai fordulóit bonyolítjuk le.
27-én az 5. és 6. osztályosok Budapesten az Operettszínházban az Ördögölõ Józsiás c. elõadást tekintik meg.
30-án az alsós, 1-jén a felsõs szülõk számára lesz fogadóóra és szülõi értekezlet.

H.J

6. oszt. matek 8. oszt. matek
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

Beszámolók, hírek: 

Szent Márton-napi vigasság: városunkban ha-
gyománnyá vált, hogy megüljük a középkorban
még három nap is tartott ünnepet. Elsõ mozzana-
taként Gubányi Kata vezetésével készítettek a
gyermekek lámpást, majd már sötétben a tájház-
tól haladt végig a templom elõtti keresztet megke-
rülve a fényvivõ lámpásos csapat, s vonult be
Márton-éneket kántálva a Közösségi Házba. Ott
felelevenítettük a katona és püspök szent legen-
dás életét, s ezt követõen megtartatott a liba-
csont-mustra! Idén három mellcsont állt rendelke-
zésünkre, amelybõl azt a következtetést vontuk le,
hogy várható hó a télen, érdemes elõszedni a
szánkókat és korcsolyákat és hát� gameszo-
sainknak a sót. Szent Márton példáját jó páran
máris követték, és a kárpátaljai gyermekeknek
szánt téli ruhát itt adták át. Aztán a derû percei kö-
vetkeztek: a libahúsevés, hozzávaló üdítõvel vagy

December

Körök, klubok, egyesületek a Közösségi Házban:

- Nabe: minden hónap elsõ hétfõ, 17:00

- Egészségõr Egyesület:

minden hónap 2. hétfõ, 17:00

- Jóga: kedd, 16:00

- Nõi Kórus: kedd, 18:00

- Nabe torna: szerda, 16:00

- Népdalkör: péntek 18:00

- Rajz szakkör: szombat 9:00

- SULYOM néptáncegyüttes: szombat, 15:00

- Berkenye-kör, rovásírás tanfolyam: csütörtök, 18:00

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Rendezvénynaptár 2016

A 2016-os rendezvénynaptár összeállítását irodánk
már decemberben megkezdi. Folyamatosan várjuk a
civil szervezetek, vállalkozók 2016. évre tervezett ren-
dezvényeit, amelyeket szeretnének a februárban meg-
jelenõ rendezvénynaptárban illetve a város honlap-
ján, valamint a ZVTV képújságjában is megjelentet-
ni. A programokat tervezett idõponttal várjuk elérhe-
tõségeink bármelyikén. 

Sziget, Balaton Sound, VOLT, Strand, B.my Lake
Fesztiválokra jegyértékesítés.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, programokról, fizetési lehetõségekrõl
bõvebb információt az adott fesztivál honlapján talál.)

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan 

pólók zamárdis logóval több színben és méret-
ben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, base-
ball sapka, trandtáska, bögrék, esernyõ,  
toll+kulcstartó készlet.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fény-

másolás: 25 Ft/oldal
-  2016-os balatoni falinaptár, asztali naptár: 850 Ft

Nyitva tartásunk:
December 11-ig hétfõtõl péntekig 8.00-15:00 óráig va-
gyunk nyitva; (hétvégén zárva).
December 12-január 3-ig: ZÁRVA
Nyitás: január 4. 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.



Sulyom Néptáncegyüttes: a fiataljainkból álló
húszfõs csoport szombatonként próbál, hál� isten-
nek, van bennük kitartás, reméljük, 2016-ban több-
ször is megmutatják egyre nagyszerûbb tudásukat!

Végezetül igazi lelki elõkészületet adó adventet és
áldott karácsonyt kívánunk Zamárdi polgárainak,
mi, közösségi háziak, hogy a 2016. esztendõ minél
boldogabb legyen kedves mindyájuknak!

Adjon áldást, békességet, Adjon erõt, egészséget,
/ Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy ezen új esz-
tendõben, Fogadjon, tartson kedvében, / És lakjék
mi szívûnkben.
3. Tartsa meg jóakarónkat, A mi lelkipásztorun-
kat, / Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy ezen új
esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében, / És
lakjék mi szívünkben.
4. Tartsa elöljáróinkat, És ezekkel mind-
nyájunkat, / Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy ezen
új esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében, / És
lakjék mi szívünkben.
5. Tartsa meg mi mezeinket, Áldja meg

veteményinket, / Kérjük szívbõl mindnyájan / Hogy
ezen új esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében,
/ És lakjék mi szívünkben.

6. Oltalmazza életünket, Mentse bûnöktõl
lelkünket, / Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy ezen
új esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében, / És
lakjék mi szívünkben.

7. Kívánjunk Boldog Újévet, Egymásnak jó
keresztények, / Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy
ezen új esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében,
/ És lakjék mi szívünkben.

Gál Péter népmûvelõ
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a felnõtteknek újborral. Süti is került az asztalra és
a pocakokba. Mindeközben a felnõttek kellemesen
elbeszélgettek, a gyermekek játszottak. Ha nem is
három napig, de három órán át Zamárdiban továb-
béltetõdött a pannóniai nagy szent emlékezete és

példája. Szívbõl köszönjük minden ruhaadomány-
ozónak a felajánlását, a férfiaknak a rendezvényre
hozott újbort, a konyhai asszonyoknak pedig, hogy
remekül elkészítették a libákat! 

Betlehemezõ Társulat: a csapat

idén Pozsonyba, a Magyar

Kulturális Intézetbe kapott

meghívást. Nagyon nagy

megtiszteltetés ez számunkra!

20-án lesz a turnénk, a felvidéki

fõváros mellett még két közeli

magyar településen szerveznek

számunkra fellépést. Miképp

alakul Zamárdi környékén a szol-

gálatunk, még decemberben dõl

el. Egy meghívásunk már van: a

földvári nyugdíjas otthonba vár-

nak minket.
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Harmadik alkalommal rendezte meg a NABE a népdal-
versenyt amatõr szólóének és hangszer kategóriákban. A
legutóbbi megmérettetés 2011-ben volt. Az idei megrende-
zés apropóját a NABE alapításának 20. évfordulója adta,
az ünnepség ennek a jubileumi évnek az utolsó nagyobb
rendezvénye.
A reméltnél kevesebben jelentkeztek, ami miatt az utolsó
pillanatban dõlt el, megrendezésre kerül-e a verseny. Úgy
gondoltuk, igazságtalan lenne azokkal szemben a verseny
lemondása, akik szívvel-lélekkel készültek. Nem bántuk
meg döntésünket, mert színvonalas és szép napot tudha-
tunk magunk mögött. November 7-én, Zamárdiban 10-
kor kezdõdött versenyünk, melyen végül 13-an mérték ösz-
sze énektudásukat. A legfiatalabb versenyzõk 11 évesek
voltak, a legidõsebb énekes pedig már a 70 évet is betöltöt-
te. Nemcsak a Balaton mellõl, Balatonlellérõl, Szárszóról,
Balatonfüredrõl és Zamárdiból érkeztek versenyzõk, ha-
nem távolabbról is, Veszprémbõl, Herendrõl, Rezibõl.
A zsûrizést, a produkciók értékelését Zsár Éva, a balaton-
füredi zeneiskola tanára, elõadómûvész és Husi Gyula so-
mogyi népzenész, zenetanár végezte. A versenyen a résztve-
võk bronz-, ezüst-, arany- és kiemelt arany minõsítést sze-
rezhettek. Kiemelt arany minõsítést Erdei Csenge (Zamár-
di), Juhász Réka (Herend) és Kiss Noémi Zsanett (Rezi)
szereztek.
A NABE csoportok, a Balatoni Szövetség, a balatonfüre-

di, örvényesi és a zamárdi önkormányzat részérõl
Csákovics Gyula polgármester úr a résztvevõknek a minõ-
sítésen túl tárgyi díjakat is felajánlott.
A résztvevõ énekesek: Dolbert Ferenc, Egyed Katalin, Er-
dei Csenge, Juhász Kinga, Kiss Noémi Zsanett, Nagy Kin-
ga, Pálfi Máté, Szakolczay István, Székely Miklós, Szücsné
Sallai Margit, Takács Flóra, Tóth Evelin, Varga Járó Klá-
ra.
Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget, aki bármilyen
módon hozzájárult rendezvényünk sikeréhez!

Berta Otília

NABE HÍREK

PILLANATKÉPEK A ZAMÁRDI AVAR TEMETÕ
ÁSATÁSÁBÓL címmel Dr. Balogh Csilla tartott elõ-
adást 2015. október 27-én a közösségi házban.

Az 1970-es évek elején Bakai Nándor 4 avar kori sírt tárt
fel Zamárdiban. Munkáját Bárdos Edit folytatta, aki
1970 és 1997 között tárt fel sírokat, összesen 2368 dara-
bot. A sírokat a Rétiföldeken tárták fel (nemzetközileg
is így ismerik a lelõhely nevét).
A 2015-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem hallga-
tói által végzett feltárásra a Civil Régészeti Alap, a Cso-
daszarvas Egyesület, valamint Zamárdi Város Önkor-
mányzata támogatásával kerülhetett sor. A feltárás 3 he-
te során 629 m2 területen 68 sírt tártak fel, melyek kö-
zött volt újkori és középkori árok is. 40-60 cm vastagsá-
gú földréteget gépi segítséggel távolítottak el, ezek után
már csak kézi erõvel dolgoztak. A feltárt leletekbõl meg-
állapították, hogy a tégla alakú sírokban fémszerelékkel
ellátott koporsókba helyezték az elhunytat. A koporsót
durva anyaggal takarták le, és úgy tették rá a keresztet.
A koporsókba ételmellékletet is helyeztek. 3 sírból tojá-
sok kerültek elõ, valamint egy edényt is találtak.
Zamárdiban tártak fel elõször cölöpös sírokat. A feltárt
sírokat sajnos végigrabolták. 80 cm hosszú, 2 méter
mélységû aknákat-, felmerült a lehetõsége, hogy
vakrablóaknákat találtak, melyeket pontosan raktak a
rablók a sírokra. 12 feltárt sírban még csontváz sem volt.
A sírrablások ideje bizonytalan. Néhány év vagy néhány
évtized is eltelhetett. A leletek között több ékszer is van.
Bizánci stílusú fülbevalók, vékony ezüst dróttal forrasz-
tott láncok, sárga-fekete gyöngyök, több soros nyaklánc-
ok, dinnyemag alakú gyöngyök, bronzból, öntéssel ké-
szült korongok, tûtartók kerültek elõ nõi sírokból.
Combcsont mellett övön felfüggesztve késeket, tûtartó-
kat is találtak. Ezek a temetkezési szokások a Dunántúl-
ra és a Felsõ-Tisza vidékére (Tiszafüred) jellemzõek. Eb-
bõl arra következtetnek, hogy a népcsoport egy része
felkerekedett és elvándorolt innen-oda. Két gyereksírt is
feltártak. A férfi sírok szegényesek voltak. A most feltárt
terület a temetõ késõbbi része lehetett.
A Kárpát-medencén kívül nem nagyon ismernek avar
kori temetkezési helyeket. Néhány sírban kifejezetten
ázsiai jellegû leleteket találtak, de általában germán stí-
lusú tárgyak kerültek elõ. Nagyon heterogén jellegû a te-
metõ, ilyet máshol még nem találtak.
A feltárások során felmerülhet a kérdés, hogyan tûnhet-
tek el így az avarok? 300 évig éltek itt, hová lettek? A
Kárpát-medencében 60-70 ezer avar sírt tártak fel. A hu-
nokról nagyon kevés lelet áll rendelkezésre. Honfoglaló
sír mindössze pár ezer van. Kevés lelõhelyet ismernek
jelenleg, ahol késõ avar kori és honfoglalás kori sír for-
dul elõ. 
Érdekességképpen megtudhattuk, hogy az 1900 és 1903
között Gátér-nál feltárt avar leletanyag a II. világháború
idején eltûnt, mikor a kecskeméti múzeum anyagát elás-
ták a múzeum kertjében, és onnan többé nem került elõ.
Köszönjük szépen Dr. Balogh Csillának ezt az érdekes,
tartalmas elõadást, beszámolót!

KT

A Nõk a Balatonért Egyesület � több helyi csoporttal
együtt a zamárdi is � csatlakozott az Európai Hulladék-
csökkentési Hét akcióhoz. Az Európai Hulladékcsökkenté-
si Hét egy minden év november utolsó hetében megrende-
zésre kerülõ kezdeményezés. A csatlakozók különbözõ ak-
ciókkal vesznek részt a hét programjában. Az akciók célja
felhívni a figyelmet a hulladékok keletkezésének
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Az elsõ Zoltán Jenõ-díjasok

November 7-én, az "Õrizzük a Balaton népdalait" verse-
nyen Csákovics Gyula Polgármester Úr három zamárdi
hölgynek adott át elismerést.  Polgármester Úr elmondta, a
NABE vezetõsége vetette fel az ötletet, a testület pedig tá-
mogatta, hogy az 5 éve elhunyt Zoltán Jenõrõl, Zamárdi
díszpolgáráról, sokak szeretett zenetanáráról is megemlé-
kezzünk, egyben elismerjük azoknak a tevékenységét, akik
zenei területen gazdagítják Zamárdit. A képviselõ-testület
által alapított Zoltán Jenõ-díjat Gál Anna, Huszár Viktória
és Széles Ágota vette át a városunkban és városunkért vég-
zett kiemelkedõ zenei tevékenységéért. Ezúton is gratulá-
lunk nekik!

November 23-án ismét Zamárdiban jártak a �Hazajá-
rók�honismereti magazinmûsor szereplõi. Kenyeres Osz-
kár és Jakab Sándor útban zalaegerszegi közönségtalálko-
zójukra megálltak nálunk egy kis beszélgetésre. A jó han-
gulatúra sikerült munkaebéden a jövõ évi programtervek is
szóba kerültek. Reményeink szerint tavasszal � ezúttal egy
kicsit más jellegû programmal � ismét városunkba látogat-
nak a �Hazajárós fiúk�, így közelebbrõl lesz alkalmunk
megismerni õket és mûsorukat és õk is jobban megismer-
hetik Zamárdit és környékét.

megelõzésére, csökkentésére, az újrafelhasználásra és
újrahasznosításra. Ezen akciók nagyon változatosak: Bala-
tonedericsen például Csere-napot szerveznek az újra-
használat jegyében, a csomagolási hulladékok csökkentésé-
re Csopakon VÍZBár szervezésével ösztönöznek, és több
helyi csoport is vállalta, hogy a komposztálás fontosságára,
a környezetbarát tisztítószerek használatára hívja fel a fi-
gyelmet workshop-okon, otthoni szemléltetéseken.
A NABE zamárdi csoportja azt demonstrálta akciójában,
hogy ablakaink tisztításához sem kell feltétlenül vegyszere-
ket használni, hogy csillogók és tiszták legyenek. 
November 25-e délutánján három helyszínen dolgozott csa-
patunk, hogy közös munkájukkal hívják fel a figyelmet,
hogy csak egy kis odafigyelés és tudatosság kell, és otthon
házilag készített környezetbarát tisztítószerekkel is ugyan-
olyan eredményt érhetünk el, mint a drága és az egészsé-
günkre is káros bolti tisztítószerekkel. Az akció eredménye
pedig nemcsak a szép és tiszta ablak, hanem az, hogy aki fi-
gyel erre, ténylegesen tesz is bolygónk védelméért, környe-
zetünk egészségesebbé tételéért.

Berta Otília

Huszár Viktória

Gál Anna, Széles Ágota
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2015-ben 10 éves a Zamárdi Nõi Kar. Ebben az évben több rendezvénnyel ünnepeljük jubileumunkat.
November 21-én szülinapi retró-bulit rendeztünk, hogy könnyedebb, kevésbé hivatalos formában is ünnepel-
hessünk. A hangulatot Bogdán János kongajátéka alapozta meg, latin ritmusokkal. A kórus egy rendhagyó
meglepetés számmal készült, mely a vendégek körében nagy sikert aratott. Horváth Karcsi a 60-as, 70-es, 80-
as évek zenéivel hívta a táncparkettre a vendégeket, és végül fergeteges buli kerekedett. Éjfélkor egy kis
pihenõt iktattunk be tombolasorsolás formájában, ahol sok-sok értékes és érdekes ajándék talált gazdára.
Majd hajnali 3-ig folytatódott a tánc! Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt bennünket, és velünk ünnepelt!

A tombolahúzásra felajánlott

ajándékokat köszönjük szépen a

kórustagoknak, valamint támo-

gatóinknak:

Ambrus Imre és családja
Bacsa András Szent Kristóf Pincészet
Balatoni Hajózási Zrt.
Bótainé Kiss Katalin
Csonka András
F&F Design ( Balatonföldvár)
Ferenczi Miklós
Fürjes Kertészet
Hajdu József
Hirschmann Attila
Horváth Istvánné
Horváth Károly
Horváth Zsolt Somos konyha
Hosszúné Bálint Katalin
Hotel Wellamarin
Igali Gyógyfürdõ
Juhász Erika
Kajdi Tiborné NABE
Kiss Csabáné
Kiss Jenõné
Kósa Árpádné (Balatonföldvár)
Közösségi Ház Zamárdi
Nagy János
Nagy Tibor
Paksi József és családja Szombathely
Pálfi István és családja
Petró Kerékpárszervíz
Schwarc Béla
Spórolós CBA Zamárdi
Szabó Imréné
Szabó Lászlóné(Balatonszárszó
Totózó)
Szabó Sándor Lugas étterem
Szigetvári Takarék
Tóth József
Vass Lajos Pizza Pazza

Köszönjük mindenkinek a segítséget,

aki bármilyen formában hozzájárult

rendezvényünk sikeréhez!

10 ÉVES A ZAMÁRDI NÕI KAR
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Novemberi összejövetelünk témáira tagjaink meglepõen
szép számmal voltak kíváncsiak.
Elõször az elmúlt hónap programjait � szûrések, elõadá-
sok, kirándulás � értékeltük.
Idõhiány miatt néhányan nem kerültek sorra az uroló-
giai szûrésen. Perjés doktor várja a szûrésrõl kimaradtak
jelentkezését. Igénybejelentés Takácsné Szilvinél / 06 /
30 /850 - 9911/.
Javaslatok születtek a 2016. év terveirõl. Májusban Tata
� Komárom � Komárno lesz egynapos kirándulásunk úti
célja. Õszre kétnapos országjárást tervezünk Pécsre és
környékére /Villány, Abaliget, Orfû/. A jövõ év elõadá-
saira számos javaslat érkezett, végleges döntést januári
összejövetelünkön hozunk.
Beindítottuk az � Ügyes kezek� programot. Elsõként
karácsonyi ajándékkészítés céllal gyûlünk össze minden
pénteken 14 órától 17 óráig a Közösségi Házban.
Minden érdeklõdõt szertettel várunk.
Együttlétünk utolsó témájaként sorscsapásokat átélt tag-
jaink személyes vallomásait hallgattuk meg. Nem  volt
könnyû krízisrõl, veszteségrõl, betegségrõl ennyi ember
elõtt õszintén beszélni! De úgy véltük, akkor is érdemes,
ha minden megpróbáltatás más, minden megküzdés
egyéni. A vallomások hasonlóságain érdemes elgondo-
lkodni!

Életünk �sorscsapásai� figyelmeztetõ jelek. Arra
intenek, hogy változtatnunk kell életmódunkon, élet-
felfogásunkon. A változtatás nem könnyû, de érdemes a
küzdelmet felvállalni! �Amibe nem halunk bele, az
megerõsít.� Lehet súlyos megpróbáltatás után megújult
lélekkel, megváltozott értékrenddel tovább élni. A vál-
toztatás nehéz útján de jólesik a segítõ környezet, s hogy
tud fájni az együttérzés hiánya! Néha elég egy-egy jó szó,
egy gyengéd simogatás. Hallgatva a vallomásokat, sok-
szor éreztük sorstársnak magunkat. Újraéltük saját meg-

próbáltatásainkat, küzdelmeinket. De még újraélni is
könnyebb volt együtt!
Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül!  Jó tudni, hogy a

próbatételeket �sorsunk� nem véletlenül állította
életünk útjába.

Gondolod, került életed útjába
Egyetlen gátló kõ is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Õt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadba minden kõ áldást hozott.

Prohászka Ottokár: Kõ az úton

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

VÍZKERESZT TÚRA

Ezzel a 10 éve készült képpel

szeretnénk invitálni mindenkit a

2016. január 9-én,

szombaton 13 órakor

a templom elõl induló

vízkereszti túrára.

Szamárkõ, kilátó, Vaskereszt

az útvonalunk. A szalonnasütés

sem fog elmaradni,

bármekkora lesz is a hó.

Érdeklõdés: H. Attila 349-126

Áldott, békés karácsonyt, örömökben gazdag boldog
új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!



Bodó Zoltánné vagyok, november 1-jétõl
töltöm be családgondozói feladatomat a
helyi Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálatnál.

1989 óta dolgozom a szociális szférában,
ahol eddig 25 éven át vezetõi feladatokat
láttam el.
Az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalata-
imat a jövõben igyekszem a település javá-
ra hasznosítani.Célom, hogy a szolgálat
mükõdése továbbra is emberbaráti legyen,
és a lakosság megelégedésére szolgáljon.

2015. december 15.oldal Zamárdi Hírmondó

Békés, Boldog Ünnepeket kíván
a Váci Autó SE



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

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést
- Térkövezést

- Kõmûves munkákat

- Gipszkartonozást

- Festést,mázolást

- Asztalos és-

- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

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
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December hónapban
Zamárdi

csütörtök 17 óra
szombat  17 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
decemberben szünetel

Balatonendréd
péntek 17 óra
vasárnap 10 óra


