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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
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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

Zamárdi Hírmondó 14.oldal 2015. április

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



2015. április 15.oldal Zamárdi Hírmondó

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

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
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Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
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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


