
Zamárdi Hírmondó 2015. június                  Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXIII. évf. 6. szám

KK ÖÖ ZZ EE LL EE GG   AA   NN YY ÁÁ RR

Fotó: Szabó Györgyi



Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2015. június

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. 
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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
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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
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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-
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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
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