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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. június 1-jei ülésérõl 
Csákovics Gyula polgármester tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy a képviselõ-testület 5 év idõtartamra a GAMESZ ve-
zetõi álláshelyre Horváth-Hajmási Beátát nevezte ki. Mun-
kájához sok sikert kívánnak ezúton is.

A képviselõ-testület
1. -  a rendõrség, polgárõrség és közterület-felügyelet be-
számolóit elfogadta.
2. Hulladékgazdálkodási ügyekben döntés
(törzstõke emelés, 2014. évi pótbefizetés)
- a  törzstõke emeléssel összefüggésben a 36.007,- Ft befize-
tését vállalja, ill.a 2014. évi pótbefizetést szintén teljesíti,
2.925.600,- Ft összegben.

3. Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület támogatása
- a 2015. évi költségvetésben is biztosított 1.100.000,- Ft,

összegû támogatást biztosítja a részükre a 2015. évi vízi
mentési feladatok ellátására.

4. Árajánlatok a zamárdi vasútállomás elõtti parkoló köz-
világítás és csatlakozókábel átépítési munkáinak elvégzé-
sére
-  megbízza a legalacsonyabb árat adó Magyar és Társa
2000 Kft-t, a Vasútállomás elõtti parkoló közvilágítás és
csatlakozókábel átépítési munkálatainak elvégzésével
2.813.387,-Ft+ÁFA vállalási áron.

5. Árajánlat a Zamárdi-Szántód közötti kerékpárút enge-
délyezési terveinek elkészítésére
-  a Zamárdi-Szántód között tervezett kerékpárút engedé-
lyezési terveinek ismételt elkészítésével megbízza a  Geo-
planer Kft-t mindösszesen 838.000.-Ft +Áfa díjért.

6. Vodafone Zrt kérelme
- megtárgyalta a Vodafone Zrt kérelmét, és nem engedélye-
zi az általános iskola területén mobil torony elhelyezését.

7. Orvosi rendelõhöz kapcsolódóan rehabilitációs szak-
mérnök kiválasztása
-  a  rehabilitációs szakmérnök vonatkozásában nyertes
ajánlattevõként Németh Ágota  ajánlattevõt hirdeti ki
200.000 Ft. (alanyi adómentes) vállalási áron.

8. Emergency Service Kft beszámolója
Az orvosi ügyeletet ellátó kft ügyvezetõje megküldte a be-
számolójukat. Az Emergency Kft ügyvezetõje és az ügyelet-
vezetõ fõorvos is részt vett a májusi lakossági fórumon, de
kérdés, észrevétel nem érkezett feléjük, illetve a panaszos

bejelentõ sem vett részt a fórumon. Tudomásunk szerint
Siófok is tárgyalásokat folytat a céggel az orvosi ellátás kér-
désében.
-  az Emergency Service Kft beszámolóját elfogadta.

9. Zamárdi Honvéd utca-7-es fõút sarkán lévõ löszfallal
kapcsolatos döntés
-  a  Honvéd utca-7-es fõút sarkán lévõ löszfal szakértõi
anyagra érkezett ajánlatok közül a Muszasi Kft ajánlatát fo-
gadja el 100.000,- Ft+ÁFA, és 150.000,- Ft+ÁFA összeg-
ben (szakvélemény, kiviteli terv, megoldási lehetõségek).

10. Telenor torony Invitel leágazás tervezése

-  az Akro-Sat Kft részére a Zamárdi Telenor torony (SO-
0009) Invitel optikai leágazásra vonatkozó közútkezelõi
hozzájárulást ad földkábel fektetés megoldásával azzal,
hogy a közterület felbontását követõen helyreállítási köte-
lezettsége van.

11. Pálinkás Tamás kérelme
-  Pálinkás Tamás büfé létesítésére vonatkozó kérelmét is-
mételten megtárgyalta, és a korábban javasoltakkal ellen-
tétben a Zamárdi, Jegenye téren nem látja megfelelõnek
büfé létesítését önkormányzati területen, figyelembe véve a
környékbeli tulajdonosok beadványát is. 
-  a fentiek alapján Pálinkás Tamás kérelmét büfé létesíté-
sére vonatkozóan, önkormányzati terület biztosításával
nem támogatja.

12. Nagy Sándor-Petõfi utca forgalmi rendje
-  megtárgyalta a Nagy Sándor utcára vonatkozó felfestés
vagy tábla kihelyezésére vonatkozó javaslatot, és nem kí-
vánja megváltoztatni a fennálló forgalmi rendet a település
területén.

13.  Hirdetõtáblákkal kapcsolatos döntés
- kéri, hogy a hivatal ismételten keresse meg a közútkezelõ
hatóságot a nem megfelelõen kihelyezett hirdetõtáblákkal
kapcsolatban

14.  Zamárdi, Bácskai utcai parkoló ügye
-  kéri, hogy a Bácskai utcai parkoló területét a GAMESZ
murvával szórja le, és a drain csövezést megfelelõ formában
alakítsák ki.

15. Általános iskola melletti parkoló kialakítása
-  az általános iskola melletti terület (volt Krizsán- ház) par-
koló terveire vonatkozó 116/2015. (IV.27.) KT számú hatá-
rozatát felülbírálta, és a tervezési koncepció összeállítása-
kor legelsõ verzióként szereplõ � az iskola bevezetõ útjától
teljesen elkülönülõ megközelítésû parkoló kialakítását �
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Tájékoztatás

Július 3-án kínai küldöttség tárgyalt Zamárdiban. A
hat tagú delegációt Mo Yongdong  alelnök úr vezet-
te. A kínai küldöttek Wuzhou városából érkeztek. A
3.3 millió lakosú város kiemelt gazdasági központ,
élénk kapcsolatokat ápol Hongkonggal. A delegáci-
ót Zamárdi város önkormányzata nevében
Csákovics Gyula polgármester és Matyikó Zsu-
zsanna alpolgármester fogadta. 

A két fél a tárgyalásokat követõen megegyezett ab-
ban, hogy a kapcsolatfelvétel után keresik annak le-
hetõségét, hogy szorosabb együttmûködést alakít-
sanak ki.

Köszönetnyilvánítás

Zamárdi város önkormányzatának képviselõ-testü-
lete nevében ezúton szeretném megköszönni a te-
lepülés valamennyi polgárának, nyaralóingatlan-tu-
lajdonosának a türelmet és a megértést, melyet a
Balaton Sound fesztivál ideje alatt tanúsítottak. 

*

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elké-
szült, de még nem tökéletesen funkcionáló új vas-
úti csomóponttal, valamint a kapcsolódó peronnal
összefüggésben lévõ hiányosságokat folyamato-
san jelezzük a kivitelezõk felé. Csákovics Gyula,
Zamárdi város polgármestere levélben szólította fel
a NIF igazgatóját, hogy a jelzett hiányosságokat,
problémákat szüntessék meg. 

*

Zamárdi város önkormányzata megállapodást írt
alá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel a
Zamárdiban található avar kori leletek további feltá-
rását illetõen. A kutatómunkát dr. Balogh Csilla ve-
zeti, a Civil Régészeti Alap pedig koordinálja. A fel-
tárásokban külföldi egyetemek hallgatói is részt
vesznek. Reményeink szerint egy hosszabb távú,
sikeres együttmûködés kezdete lesz az idei feltá-
rás, és lekerülhet a régészeti védettség a jelenleg
korlátozott ingatlanokról. Aki érdeklõdik a feltárás
iránt, és személyesen szeretné megnézni a hely-
színt, módja és lehetõsége van augusztus 7-ig, a
Rétföldi utca Magyar ház utcától keletre esõ részén
megtalálhatja.

*

60 millió forint összegû pályázati támogatásból tel-
jesen megújulnak a zamárdi háziorvosi rendelõk. A
projekt befejezési határideje 2015. október. Az át-
meneti idõszakban az alap betegellátást érintõ ne-
hézségekért a lakosság elnézését, türelmét és
megértését kérjük.

Csákovics Gyula polgármester

hagyja jóvá.
A parkoló kialakításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy
a szomszéd ingatlanon lévõ lakóház vonaláig ne kerüljön
parkoló beállás, és a parkoló északi végén gyalogos közle-
kedési kapcsolatot kell létesíteni az iskola udvara irányá-
ban.

16.  Debreczeni Tamás � MAXX-Hungary Kft közterület-
használati ügye
-  Debreczeni Tamás � MAXX-Hungary Kft részére enge-

délyezi 2015. június 5-tõl 2015. december 31. napjáig paint-
ball pálya üzemeltetésére a Szent István utca déli oldalán
lévõ önkormányzati terület használatát az eddigi évekhez
hasonlóan, 439.400,- Ft+infláció idõarányos bérleti díjért, s
felhívja a bérlõ figyelmét, hogy amennyiben az Önkor-
mányzatnak a területre szüksége van, a bérleti szerzõdést
kártalanítás nélkül fel kell bontaniuk, és a beruházásoknál
erre a tényre a bérlõ is legyen figyelemmel.

Matyikó Zsuzsa
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Tájékoztatás a Strand és B. my. Lake 
fesztiválokkal kapcsolatban

2015.évben a rendezvény idõtartama: augusztus 19-20-21-

22. Az építés várhatóan 2015. augusztus 13-tól kezdõdik

el.

Felhívjuk a t. Lakosság figyelmét, hogy az építkezés kezdetétõl

Zamárdi, Hársfa utcán keresztül is történik a kamionok köz-

lekedése.

A fesztiválhoz kapcsolódó egyéb területeken várhatóan
2015. augusztus 18-tól augusztus 23-ig a mellékelt térkép

szerinti lezárások lesznek érvényben, valamint a Zamárdi,

Szt. István úton az Eötvös utca és Szántód településhatár

között megállni tilos táblák kerülnek kihelyezésre.

A behajtási engedélyek várhatóan 2015. augusztus 11-tõl au-

gusztus 14-ig péntek 14. óra 45 percig vehetõek át a Város-

háza portáján munkaidõben, utána megérkezik a konténer

Zamárdiba és ott lehet kiváltani a behajtási engedélyeket.

A konténer pontos helyérõl további tájékoztatást adunk a

médiákban.

A �lezárt� területeken minden ingatlantulajdonos, a címe,
neve, forgalmi rendszáma leadása mellett max. 4 db behaj-
tási engedélyre jogosult. 

Hívható telefonszámok: 

Info vonal: 06 20 398 30 51
Zaj vonal: 06 1 9200676
Egyéb esetben: 107, 105, 104. 
A fesztivál ideje alatt 10.00- 22.00 óra között
06 30 858 1498-as telefonszám.
A riksák és taxik a térképen körülhatárolt, lezárt, területre
csak érvényes matricák és az Önkormányzattal kötött meg-
állapodás alapján hajthatnak be. 
---------------------------------------------------------------------------
A Strand és B my Lake Fesztivál várható idõpontjai a kö-
vetkezõ években: 

2016.évben  augusztus 18-19-20-21.
2017.évben augusztus 23-24-25-26.
2018.évben augusztus 22-23-24-25.
2019.évben augusztus 21-22-23-24.
2020.évben augusztus 19-20-21-22.
A Strand és B my Lake Fesztivál kapcsán a területbérleti
díj : 20.000.000,- Ft/ év. 

Türelmüket és megértésüket elõre is köszönjük! 

Zamárdi, 2015. július 22.
dr. Dudás Anita sk. jegyzõ
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Figyelem!

Értesítjük a lakosságot, hogy a Balaton Sound

fesztiválhoz hasonlóan az idei évben a Strand

és a  B my Lake fesztiválokra lesz lehetõség

félárú bérlet vásárlására

kizárólag zamárdi lakosok részére.

Strand fesztiválbérletbõl 150 db, B my Lake

bérletbõl 50 db. áll rendelkezésre.

Az igénybevételhez szükséges a

lakcímkártya és személyi igazolvány.

A korlátozott számú bérletekre tekintettel

lakcímenként 2 db bérletet áll módunkban ren-

delkezésre bocsátani.

Bérletárak:  Strand: 11 000 Ft,

B my Lake: 12 500 Ft.

A bérletek kizárólag személyesen vásárolhatók

meg és vehetõk át a Tourinform Irodában

(Zamárdi, Kossuth u.16) 

augusztus 12-én, szerdán 12-tõl 18 óráig.

Telefonos, internetes elõzetes lefoglalásra,

egyeztetésre, fizetésre nincs lehetõség!!!

Megértésüket köszönjük!

Baller Zsuzsanna

RENDELÉSI IDÕ AZ I. ÉS II.
HÁZIORVOSI 

RENDELÕKBEN 

(Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatt):

I.  háziorvosi körzet, Dr. Cseh Iván Patrik:

Hétfõ: 8.30-11.00

Kedd: 11.00-14.00

Szerd 8.30-11.00

Csütörtök: 11.00-14.00

Péntek:

páros héten: 8.30-11.30

(páratlan héten az II. háziorvosi körzet látja el
a betegeket)

II.  háziorvosi körzet,
Medgyesiné Dr. Benyes Mária:

Hétfõ: 11.00-14.00

Kedd: 08.30-10.30

Szerda: 13.30-16.00

Csütörtök: 8.30-11.00

Péntek:

páratlan héten 08.30-11.30

(páros héten az I. háziorvosi körzet látja el a
betegeket)

Sürgõs, életveszélyes esetben

mentõk: 104
Megértésüket köszönjük!

A közterület-felügyelet telefonszámai:

- központi szám: 06 30 8581498

- Keul Márk: 06 30 4491395

- Szabó Gábor: 06 30 6190637

- Troppert Péter: 06 30 247 3179
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Rendezvények augusztusban:

augusztus 6-9. Balatoni Játszadalom
Ingyenes animáció, kézmûves foglalkozás a strandon:
augusztus 8. szombat 14:00 � 19:00
Zenepavilon (Bácskai u.)
augusztus 9. vasárnap 14:00 � 19:00
Zenepavilon (Bácskai u.)
augusztus 14. péntek 16:00 - 19:00
Óriáscsúszda (Keszeg u.)
augusztus 16. vasárnap 15:00 � 18:00
Óriáscsúszda (Keszeg u.)
augusztus 21. péntek 16:00 � 19:00
Jegenye tér
augusztus 23. vasárnap 15:00 � 18:00
Jegenye tér
augusztus 14-16. BMW Autóstalálkozó
Helyszín: Szent István út, Autós kemping

augusztus 15. Strandröplabda kupa
Helyszín: Kossuth u. vége, röplabda pálya
augusztus 16. 17:00 óra  Lurkók vitorlára!-
ingyenes gyermekvitorláztatás � Bácskai u., kikötõ
augusztus 20.- ig csütörtökönként
16:30 órától Zamárdi séták (túravezetés) Gyülekezõ:
Tourinform iroda elõtt (Kossuth u.16.)
augusztus 19-22. Strand. Nagyon Zene Fesztivál és a
B.my Lake Fesztivál
Helyszín: Kecskeméti és Harcsa u. közötti partszakasz
augusztus 20. Szent István napi ünnepség
8:30 órakor a honfoglalási emlékmûnél
(Szélescsapás u. és a Fõ u. keresztezõdése).
Este 19:00 órától utcabál a Bácskai u. végén lévõ zenepa-
vilonnál, a tûzijáték: 21:30 órakor. 
augusztus 29. Dél-balatoni amatõr kettesfogathajtó ver-
seny Helyszín: Kossuth u. vége
szeptember 5. Vízi hálaadás Helyszín: Bácskai u. kikötõ
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Szálláskatalógus 2016  és a honlap szálláshely anyagának
frissítése
A 2016-os szálláskatalógus anyagának összeállításához fo-
lyamatosan várjuk az abban megjelenni kívánó szállástulaj-
donosok jelentkezését. A megjelenéshez szükséges nyom-
tatványok letölthetõk a zamardi.hu honlapon az iroda szol-
gáltatásai menüpontban, majd kitöltés és aláírás után e-
mailben, személyesen vagy postai úton kérjük hozzánk visz-
szajuttatni szíveskedjenek. Az eddig megjelent szállásadók-
a honlapon és a katalógusban megjelentek is -  e-mailben is
kapnak értesítést az újabb megjelenés lehetõségérõl, és ez-
úton is szeretnénk felhívni az új hirdetõk szíves figyelmét is
erre a lehetõségre. A szálláskatalógus 2016 kiadvány felke-
rül a turisztikai honlapra is letölthetõ formátumban decem-
bertõl. A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes, a kiad-
ványban történõ megjelenési lehetõség költségét a tájékoz-
tató levél tartalmazza majd. 

A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el, hogy
az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárokra el tud-
juk küldeni. 
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is kö-
szönjük!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette iro-
dánk a szolgáltatásait. A vásárláshoz szükséges az állami
horgászjegy!! 

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit! Vár-
juk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek vendé-
gei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb óta hûségesen visz-
szatérnek városunkba. Az ajánlólap a Tourinform irodában
átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek kedvezmé-
nyeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó elfogadó-
hely-listát. A Tourinform irodában átvételi elismervény alá-
írásával nyitvatartási idõben átvehetõ.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan
pólók zamárdis logóval több színben és méretben, kulcs-
tartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka, strandtás-
ka, bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal
Sziget, Strand, B.my. Lake fesztivál jegyárusítás:
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Augusztus 23-ig hétfõtõl szombatig 9:00-18:00 vasárnap:
9:00-17:00 óráig;
augusztus 24-tõl hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).
Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web:www.zamardi.hu

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

augusztus

5-e, 9:00-: vásár

6-9-ig: BALATONI JÁTSZADALOM

10-e, 9:00-: vásár

14-e, 19:30-:
Bellini : Puritánok � opera-keresztmetszet. Elõadja:
Kolonits Klára, Farkasréti Mária, Horváth István, Kelemen
Zoltán, Bretz Gábor. Zongorán kísér: Tóth Sámuel Csa-
ba. Házigazda: Csákovics Lajos.

20-a, 8:30-9:15: Városi Szent István-napi ünnepség a
millecentenáriumi emlékmûnél.

24-e, 9:00-: vásár

28-a, 9:00-: vásár

szept. 5-e: Vízi hálaadás a kikötõnél

Beszámolók, hírek: 
A harmadik térzene a Magyar Szabadság napja alkalmá-
ból a városháza elõtt zajlott. Nagyon örültem, hogy en-
nek a napnak a tartalma sok zamárdi polgár szívében
visszhangzott, szép számmal hallgattuk ugyanis a tabiak
muzsikáját. A helyszín kiválóan alkalmas térzenére, még
így is, hogy egy része építési terület. A jövõ évi fúvóskon-
cert még teljesebb szépségû környezetben zajlik majd!
A térzene végén a zenekar eljátszotta a Himnuszt a nap
apropójából, és most is bebizonyosodott, a szép élõze-
ne varázsát nem tudja elérni a gépi zene!
A Szent Iván-éji rendezvényünk két részbõl tevõdött ösz-
sze. Elõször a hagyományos idõutazás zajlott. Idén az
Aranyalma páros idézte meg zenéjével a korokat. A
templomtéri emlékmûnél 1848/49-et, az Emlékkeresztnél
a török kort, a Szervátiusz-féle emlékmûnél az Árpád-
kort. Körülbelül 150 �idõutazónk� volt az alkonyatban.
Utána a résztvevõk csatlakoztak a Szamárkõnél gyüleke-
zõkhöz, így, �mondhatni�, teltház elõtt játszották el a
Szentivánéji álmot a ságvári színjátszók. Nagyon élveze-
tes, nagyon derûs, nagyon hangulatos elõadást láthat-
tunk; egyetlenegy zavaró tényezõ volt csupán, a hûvös
idõ. Ez ellen elsõsorban ki-ki maga védekezhetett, az
ilyen gond benne van a szabadtéri rendezvények pakli-
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jában. A színdarab utáni tûzugrás nemcsak az õsi rítus
derûs utánérzése volt tehát, a tûz melege jólesett a még

jelenlévõknek. Nagyon köszönjük a ságvári körnek,
hogy mi lehettünk e darab bemutatásának utolsó állo-
mása. Kívánjuk nekik, hogy folytassák új darabbal külde-
tésüket, nagyon jól csinálják, és ígérjük, zamárdi meghí-
vásban lesz még részük! Mi pedig jövõre valószínûleg
visszatérünk a Szent Iván éji-idõutazás régi rendjéhez!
Idei tájházi idõszaki kiállításunk címe Elszakadt, megsza-

kadt, kiszakadt álomvilág. Emlékezés a 30-as, 40-es évek
filmcsillagaira. Azokra, akiknek karrierjét a kor döntõen
megszabta: pályájuk elszakadt, vagy végleg megsza-
kadt, vagy kiszakadtak tõlünk nyugatra.  Ágai Irén �
Bordy Bella � Csikós Rózsi � Eggerth Márta � Fényes Alíz
� Gaál Franciska � Goll Bea � Hajmássy Ilona � Hajmássy
Miklós � Hidvéghy Valéria � Jávor Pál � Kabos Gyula �
Karády Katalin � Kelly Anna � Kiss Ferenc � Mezey Mária
� Muráti Lili � Kiss Manyi � Páger Antal � Mály Gerõ � Per-
czel Zita � Rácz Vali � Rökk Marika � Simor Erzsi �
Szeleczky Zita � Szellay Alice � Szilassy László � Szörényi
Éva �  Szõts István � Tasnády Fekete Mária élete meg-
döbbentõen a kor tükre! De mi közünk van már azokhoz

az idõkhöz? Elmerengésre késztethet ez a válasz: �Tán
messze tûnt már e kor, szinte álom, de már szép álom,
hiszen az ember azt szereti mondani, hogy �csak a szép-
re emlékezem�. És ez így van rendjén! A tragédiák
betokozódott lövedékek a lelkünkben, ha szerencsénk
van. S hogy mégis élünk, az álommá szenderülõ múlt-
nak és a jövendõ valósággá váló álmoknak köszönhetõ.
Lelkünk balzsamainak.� Igen, az akkori szereplõk, fil-
mek, az akkori énekesek, zeneszámok nekünk már
álomszerûek, éppen ezért lehetnek érdekesek, ezért
érinthetnek meg, hiszen tudatunk mögöttiek, s mert
azok, életünknek mégis elemei. A megnyitón Lelovics
Zsolt és Hencz Ildikó játszott korabeli slágereket, Mak-
láry Góber Andrea idézte fel egy-egy nagy színész életét,

s Gál Péter tartott megnyitó beszédet. A kiállításon fotó-
portrék, életrajzok avatják be az érdeklõdõket ebbe az
�álomvilágba�. Lehet korabeli slágereket zongorázni, és
bármelyik filmcsillag éneklését, hangját számítógépen
kikeresni és meghallgatni. A kiállítás egész nyáron a
zamárdiaknak is rendelkezésére áll!  



XV. BALATONI JÁTSZADALOM 
2015. AUGUSZTUS 6 � 9.

Helyszín: a Bácskai utcai zenepavilon és környéke. Szíval-
kotás a Balaton Szíve tér és a Sirály hotel közti partszaka-
szon.

Augusztus 6-a, csütörtök, a Hagyományok napja:
13:00-19:00: Játékos tudomány � Gyenes Jánosék játék-

parkja a fizika csodái alapján.*
16:00-: Rúzsa Sándor, az alföldi betyár. Az Aranygyapjú 

Társulat zenés bábjátéka.*
17:00-: A Történelmi Bajvívó Egyesület középkori har-

cászati bemutatója és hadijátékai. **
18:00-: Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia legú-

jabb vásári komédiái.*
20:00-: A játszadalom megnyitója és táncház. Muzsikál a 

Dió Banda.*

Augusztus 7-e, péntek, a Versenyek napja:
13:00-19:00: Játékos tudomány � Gyenes Jánosék játék-

parkja a fizika csodái alapján.*
13:00-15:00: V. Zamárdi Fafoci bajnokság. Ø
14:00-16:00 : Parti versenyek (frizbi, fénygyûjtõ, labdás, 

egyensúlyozó, meregetõ, stb.) Ø
15:00-: 100 m-es kötélhúzó-verseny a parton. Ø 
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kézfogással 

a vízben (FIGYELEM: idõjárástól függõ PÓT 
IDÕPONT csak!!!)

17:00-: A Debreceni Triál Klub kerékpáros akrobata 
bemutatója. **

18:00-: Mátyás Szabolcs: Az arany nemzet - magyar és 
magyar származású olimpiai bajnokok és magyar 
eredetû sportok (gombfoci, röptenisz (turul)) 
bemutatása. *

Augusztus 8-a, szombat, a SZÍV napja:
10:00-20:00: DELL vízibirodalom (vízi játszótér) a 

kikötõtõl keletre. Ingyenes regisztrálás a kikötõi 
sátornál! Ø

13:00-: Elsõ �szívverés�: Kudumba interaktív dobshow.*
14:00-19:00: Gyerkõcprogram: népi ügyességi játékok, 

kézmûveskedés, asztali játékok, kvízvetélkedõ.*
15:30-16:00: Kudumba interaktív dobshow a szívalkotás 

helyszínén.*
16:00-: ZAMÁRDI A BALATON SZÍVE! � 

SZÍVALKOTÁS KÉZFOGÁSSAL  A VÍZBEN 
(FÕ IDÕPONT!!!) A SZÍV IDÉN A 
SZÜLÕKÉRT � ÉDESANYÁKÉRT, 
ÉDESAPÁKÉRT DOBOG!

17:00-: Márkus Színház: Kathputli � indiai komédia 
Zamárdiban.*

18:00-: Szívbõl jövõ furulyavarázs:
Fülep Benedek blockflöte-mûvész elõadása.*

Augusztus 9-e, vasárnap, a Családok napja:
13:00-15:00: Vízi versenyek. Ø
14:00-19:00: Gyerkõcprogram: népi ügyességi játékok, 

kézmûveskedés, asztali játékok, kvízvetélkedõ.*
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve � szívalkotás kézfogással 

a vízben (FIGYELEM: idõjárástól függõ PÓT 
IDÕPONT csak!!! Ha mégis e napon lenne a szív-

alkotás, a 16 órai program 15 órakor kezdõdik!)
16:00-: Szász Ilona - Joós Tamás: Violin király és Hanga 

királykisasszony meséje. Elõadja: Joós Tamás.*
17:00-: Szironta Együttes csengettyûkoncertje.* 
18:00-: Langaléta Garabonciások elõadása: Vitézi mókák, 

kunkori történetek.*
19:00-: Apereckorona bemutatása �

a játszadalom ünnepélyes zárása.*
Mindegyik nap kézmûvesek, népi iparmûvészek színesítik
a rendezvényt!
A játszadalom ingyenes!
A szívalkotásról és a fafoci mibenlétérõl külön tájékoztató
található a Zamárdi-honlapon!

Jelmagyarázat:
*: Rossz idõjárás esetén a jelzett program helyszíne a  

Közösségi Ház (Honvéd u.6.)
**: Rossz idõjárás esetén az adott program alkalmi 

idõpontban, idõjárástól függõen a helyszínen lesz 
megtartva a hétvége folyamán, kivéve a szívalkotást, 
amelynek elõre kijelölt pótidõpontjai vannak.

Ø: Rossz idõjárás esetén a jelzett program elmarad.
MÛSORVÁLTOZÁS ESETILEG LEHETSÉGES!
Információ: 06-30-3325009 vagy
06-84-345290 (9h � 18h között).

2015. augusztus 9.oldal Zamárdi Hírmondó

Kedves  Olvasók!
Lengyelország déli része, amelyet Kis-Lengyelországnak
is hívnak, hihetetlenül gazdag látnivalókban, és rengeteg
híres magyar személy és történelmi esemény emléke ta-
lálható ott. Szent László, Szent Kinga, Szent Hedvig,
Báthori István, Rákóczi, Bem apó, az elsõ világháború
hõsi halottai, Auschwitz, 1956 stb. � bõvíthetnénk a sort.
Szeptember 24-tõl szeptember 27-ig tartóan négy napos
kirándulást tervezünk oda kellõ számú érdeklõdõ és je-
lentkezõ esetén. Kedvcsinálásképpen a vázlatos prog-
ram:
1.nap: Zamárdi � Budapest � Besztercebánya - Árva vára

- Oravka (minden magyar szentnek 350 éves 
fatemploma - Krakkó (Fõ tér és környéke).

2.nap: Krakkó (Wawel) -  Wieliczka (sóbánya) � Tarnów 
(belváros, Bem apó, Petõfi, elsõ világháborús 
emlékek) - Krakkó.

3.nap: Biecz (városközpont) � Gorlice és környéke (elsõ
világháborús emlékek) � Újszandec és Ószandec
(városközpontok, elsõ világháborús emlékek, 

Szent Kinga nyomában) - Limanowa (Muhr 
Ottmár és huszárjainak hõstette, temetõje) � 
Krakkó.

4.nap: Auschwitz, Birkenau � Bielsko Biala � Zsolna � 
Körmöcbánya � Budapest � Zamárdi.

Az érdeklõdõknek, jelentkezõknek augusztus 10-e után
már egyre részletesebb információkkal szolgálunk!

Gál Péter (Közösségi Ház,
06-30-332 5009, koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu)
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VERDI után BELLINI
Ismét operaest a közösségi házban

Két évvel ezelõtt � a Verdi bicentenári-
um kapcsán � emlékezetesen szép dalest
zajlott le a közösségi házban. Azon este
sikerén felbuzdulva láttam neki egy
újabb komolyzenei est szervezésének.
Úgy érzem, a Balaton környékén is len-
ne � akár a közösségi ház méreteit meg-
haladó méretû � igény a komolynak ne-

vezett, ám a maga idején mindennapi
szórakoztató zenének szánt darabok
megismerésére. Egy ilyen, a maga korá-
ban rendkívül népszerû operára esett a
választásom: A puritánokra. 
Vincenzo Bellini remekét ma is sokfelé
játsszák világszerte, a magyar színpado-
kat furcsa módon mégis elkerülte. A
születése óta eltelt száznyolcvan eszten-
dõ alatt egy-két koncert kivételével még
sosem hangzott el hazánkban, így ez az
este ismét kuriózumszámba megy. Nagy
szerencse, hogy minden szerepre a hazai
énekes gárda legrátermettebbjét sike-

rült megnyerni. Külön-külön méltatásuk
sajnos meghaladná e híradás kereteit. 
A zamárdi önkormányzat támogatását
megköszönve, az opera fordítójaként és
az est szervezõ-házigazdájaként szere-
tettel várok minden érdeklõdõt a 2015.
augusztus 14-én, pénteken este 19:30-
kor kezdõdõ eseményre. 

Csákovics Lajos

Jegyek elõvételben válthatók Gál Péter-
nél a közösségi házban, illetve az elõ-
adás elõtt a helyszínen. 

OPERAEST
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ISKOLAI HÍREK Elõzõ lapszámunkból helyhiány miatt kimaradt
iskolai képek

Június 22-25 között Békéscsabán rendezték a
200 fõ alatti kis iskolák országos diákolimpiai
döntõjét, melyre megyei gyõztesként jutottak
be lányaink. Nagyon jó versenyzéssel a dobogó
második fokára állhatott fel atlétacsapatunk.
Az ezüstös sikercsapatban KARÉ KAMILLA,
FICSOR ZSÓFIA, FICSOR NÓRA,
PALKOVICS SZONJA, CSEHI GRÉTA és
WALTER DOMINIKA szerepelt nagyszerûen.

Lányok, büszkék vagyunk rátok!
Június 28-július 4. között fogadtuk lengyel
testvértelepülésünk,  Ustrziky  Dolne  sportis-
kolájának 25 diákját, igazgatóját és két
pedagógusát. A nagyon gazdag program mel-
lett a jó idõ is hozzájárult, hogy vendégeink jól
érezték nálunk magukat. Hadijáték, táncház,

kalandpark, íjászat, cirkuszlátogatás, tihanyi
kirándulás, kézmûves foglalkozás, két este
disco, lovas kocsikázás és sok-sok fürdõzés
után fájó szívvel búcsúztak tõlünk. Elmondták,
télen várják vissza tanulóinkat, s a tantestület
is meghívást kapott.
Nagyon sokan hozzájárultak, hogy vendégeink
felejthetetlen élményekkel utazhattak haza.
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NABE HÍREK

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek
a segítséget, amit bármilyen formában nyúj-
tottak e gazdag program megvalósítása során,
s egyúttal tolmácsoljuk vendégeink köszönetét
is.
Június 22- július 17 között nyári napköziben
tölthették tanulóink a vakáció négy hetét. 

H.J.

POSTALÁDÁNKBÓL:

Szauer Rózsa asszonynak, a Nõk a Balatonért Egyesület

elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Balaton Világörökségéért Alapítvány Kuratóriuma

nevében tisztelettel köszöntjük a NABE elnök asszonyát, az

Egyesület fennállásának 20. évfordulóján. Kérjük,

szíveskedjen tolmácsolni az egyesület elnökségének,

tagságának és valamennyi csoportjának jókívánságainkat.

Megtapasztaltuk, és nagyra értékeltük a szervezet érdemes

és értékes munkáját, átérezve azt az alapos és a nõi lélekre

jellemzõ empátiával elõkészített és végrehajtott számos cse-

lekménysorozatot, ezernyi szép programot, parkot,

könyvet, eseményt szeretett �Magyar Tengerünk�, a

Balaton védelméért, megbecsüléséért.

Köszönjük ezúttal is, hogy szervezetünket is meg-

pártolták, tanácsaikkal és támogatásukkal segítették, hogy

az Alapítványunk egy szép mérföldkõhöz ért, a Balaton-

felvidék Kultúrtáj várományosi övezetet a Miniszteri ren-

delet erõsíti június 2.-a óta.
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BIO TIPPEK AZ EGÉSZSÉGES RÓZSÁÉRT!

Érzékeny növény a rózsa: a gombák, tetvek és talajlakó ro-
varok gyorsan végeznének vele, ha nem kapna a kertésztõl
elegendõ figyelmet. Sajnos a betegségek és kártevõk miatt
gyakran nem olyan vonzó a rózsák látványa a kertünkben,
és a várva várt virágok helyett már csak elszáradt szárakat
és barna leveleket találunk. Az alábbi bio tippek megmu-
tatják, hogyan kell megvédeni a rózsát vegyszerek nélkül a
károsítók ellen, hogy szép virággal kedveskedjenek ne-
künk!

FOKHAGYMA a betegségek ellen

Ha a rózsa tavasszal kihajtott, az új levelek és hajtások per-
metezésével megakadályozhatjuk a gombák okozta beteg-
ségek fellépését, mint a lisztharmat, a csillagpenész vagy a
rózsarozsda. Erre a célra kiválóan alkalmas a fokhagyma!

A recept pedig a következõ: 20 gerezd fokhagymát forral-
junk fel 1 liter vízben 15 percig, majd a fõzetet hagyjuk 24
órát állni. Hígított vízzel (1:10 arányban) három napon át
reggel, délben és este permetezzük le a rózsákat. Illatos ró-
zsánál a földbe is szúrhatjuk a fokhagymagerezdeket per-
metezés helyett!

Így hat a CSALÁN

A csalánlevél kiváló trágya és nem utolsósorban erõsíti a
növények immunrendszerét. 1 kg csalánt (legjobb csak a le-
veleket felhasználni), felaprítunk és 10 liter esõvízzel egy
edénybe meleg, napos helyre tesszük. Amikor már nem
habzik, és sötét színû lesz, elkészült a lé, amit szitán keresz-
tül szûrjünk le. Ha trágyázni szeretnénk a rózsát, akkor hí-
gított vízzel 1:10 arányban permetezzük a növényeket, de
csak virágzásig! Ha viszont permetezni szeretnénk vele, ak-
kor erjedés elõtt (mielõtt habzik) szûrjük le, és csak enyhén
hígítva, borús idõben, kéthetente permetezzük le a rózsá-
kat.

Tréfáljuk meg a levéltetveket

A levéltetvek jelenléte a rózsabimbókon gyakori látvány,
aminek leginkább csak a madarak, a fátyolkalárvák és a ka-

ticabogarak örülnek. Ezek a hasznos élõ szervezetek ter-
mészetes módon gyérítik a levéltetveket. Ezenfelül a csa-
lánfõzet is segíthet a növényi nedveket szívogató kártevõk
ellen: összevágott csalánleveleket forrázzunk le forró víz-
zel, hagyjuk állni egy éjszakán át, majd szûrjük le. Ezzel a
teával öntözzük a rózsabimbókat, és a siker garantált lesz!

Megfelelõ TALAJTAKARÁS a gombák ellen

Amíg kicsi a rózsánk, kezdetben a levágott fû, csalán és
zsurlólevél keveréke kiválóan alkalmas talajtakarásra, sõt
még azok magas nitrogéntartalma is zöldíti a rózsákat. Jú-
niustól azonban jobb, ha páfrány, büdöske vagy körömvirág
levágott levelét használjuk. Mielõtt azonban elvégezzük a
talajtakarást, a régi, lehullott leveleket távolítsuk el, hiszen
az elõzõ évi gombaspórák gyakran ezeken telelnek át!

Gilisztaûzõ VARÁDICS a lárvák ellen

Nemcsak a bogarak, hanem azok lárvái is károsítják a ró-
zsákat. Az augusztustól kikelõ lárvákat gilisztaûzõ varádics-
fõzettel távol tarthatjuk a kedvenceinktõl, ami akár a fonál-
férgek ellen is hatásos lehet. A kifejlett bogarak a nap fo-
lyamán alig láthatók, de a táplálkozásukkal nyomot hagy-
nak a leveleken, bimbókon. Az éjszaka aktív bogarakat ösz-
szegyûjthetjük, ha kora reggel törölközõvel megrázzuk a
rózsákat, és a lehullott bogárkát összeszedjük.

Nem kell mindig a kemikália, a természet is tud nyújtani
számos egészséget támogató trükköt! 

Forrás: Internet

Ma délután a rádiót hallgatva döbbentünk rá, hogy köszön-

tésünkkel még nem mondtuk el mindazt a jókívánságot,

biztatást, további sikerek reményét, amit a NABE

egyesület és minden tagja is megérdemel, - de ez az egész

év a jubileum éve, - úgy gondoljuk, nem késtünk el.

Adjon a Jó Isten minden NABE csoport valamennyi tagjá-

nak jó egészséget, derût, örömet az elért és elérendõ célok

teljesítése során.

Üdvözlettel:

Sándor Péter Káloczi Kálmán

a Balaton Világörökségéért Alapítvány

kuratóriuma nevében



HARMÓNIÁBAN ÖNMAGUNKKAL ÉS A VILÁG-
GAL

NYÁRI AKADÉMIA 2015.

Egy 2013-ban készült Eurostat felmérés alapján az
� élettel való általános elégedettség tekintetében

sajnos elég gyatrán állunk: holtversenyben 
a ciprusiakkal, a görögökkel és a portugálokkal

a 3. legrosszabb helyet foglaljuk el.�

/Miért vagyunk boldogtalanok?
Somogyi Hírlap 2015. július 9./

Köztudottan elégedetlen, panaszkodó nép vagyunk. Nem
csoda, hogy egy 158 országot átfogó boldogságrangsorban
Magyarország a 104. helyen áll. Ezért is volt idõszerû és
nagy érdeklõdésre számot tartó nyári akadémiánk elsõ elõ-
adása, mely szerint a boldogság tanulható.
Elõadónk, dr. Parádi József pszichiáter, pszichoterapeuta

szerint boldogságra való képességünk 50 %-ban öröklött
tulajdonság, 10 %-ban a körülményeink határozzák meg, és
a maradék 40 % az egyén szemléletmódján, cselekedetein
múlik. Ez a nem kevés 40 % arra utal, hogy magunk is so-
kat tehetünk azért, hogy boldogok legyünk.
Parádi doktor hangulatos, interaktív, sok gyakorlati példát
felsorakoztató elõadásából az elégedett személyiséget jel-
lemzõ tulajdonságok egész sorát ismerhettük meg. 
Milyen is a boldog ember? Ime, a felsorolás a teljesség igé-
nye nélkül:

segítõkész, az élet szépségeit meglátó, értékelõ, a kapott
jóért hálás, a jelenben élõ, de a jövõbe optimistán nézõ, cél-
tudatos, testét �lelkét ápoló /elõbbit rendszeres mozgással,
utóbbit  vallási és/vagy spirituális hittel /, családi és társas
kapcsolatait erõsítõ, empatikus, elfogadó, hiteles / a visel-
kedése fedezete szavainak/ 

Az elõadás szembesítés volt önmagunkkal. Arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy ha saját elégedetlenségünk, bol-
dogtalanságunk okait nem csak a külsõ körülményekben
keressük, nem mindenért a kormányt, a munkahelyet, csa-
ládtagjainkat, a szomszédot stb okoljuk, hanem magunk-
ban is hajlandók vagyunk vizsgálódni és lépéseket tenni, az-
zal nagyságrendekkel elégedettebbé, boldogabbá lehetünk.
És ezt hogyan tudjuk a mindennapokban megvalósítani? 
Nos, ehhez kaptunk avatott szakembertõl megszívlelendõ
jó tanácsokat.

A nyári akadémia 2. elõadása is a boldogságkereséshez
kapcsolódott. Azt tudtuk meg, 
�Hogyan segíthetnek álmaink önmagunk megismerésében,
problémáink megoldásában�
Az elõadás sok meglepetéssel szolgált. Ki gondolta volna,
hogy álmaink minden szereplõje mi magunk vagyunk? És
álmaink � legyenek azok jósló, figyelmeztetõ, erotikus, po-
zitív végû, visszatérõ stb � mindig jót akarnak, mert elõhoz-
zák a bennünk rejlõ lehetõségeket. Persze tudnunk kell az
álom által kapott információt kezelni, s akkor segítséget

kaphatunk félelmeink legyõzéséhez, problémáink megol-
dásához. Elõadónk gyakorlati jó tanácsokat adott arra, ho-
gyan emlékezzünk jobban álmainkra, hogyan jutathatnak
el álmaink a nagyobb jólléthez..
Parádi doktor számított a hallgatóság aktív részvételére.
Álomélmények, kérdések, humoros válaszok sorjáztak a
közel kétórás együttlét alatt. Sokat nevettünk, jól éreztük
magunkat, érdeklõdéssel várjuk a következõ alkalmakat /
A stresszrõl augusztus 31-én, a konfliktusok kezelésérõl
szeptember 14-én, boldogító módszerekrõl október 12-én
hallhatunk elõadást/

Zamárdi Hírmondó 14.oldal 2015. augusztus

HARMÓNIÁBAN ÖNMAGUNKKAL
ÉS A VILÁGGAL

A LELKI EGÉSZSÉG címû nyári akadémia 3.
elõadása

A STRESSZ TÜNETEI ÉS KEZELÉSE

� Minden tünet felszólítás arra, hogy tégy valamit
magadért!�

Elõadó: Dr Parádi József pszichiáter, terapeuta

Idõpont: augusztus 31. / hétfõ/ 18 óra

Hely: Közösségi Ház Zamárdi, Honvéd utca 6.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk:

Egészségõr Egyesület

KIRÁNDULÁS NYUGAT �
MAGYARORSZÁGRA

Idõpont: szeptember 26 � 27 /szombat � vasárnap/
Úti cél: Kõszeg � Szombathely � Kámon � Ják

Program: 
1. nap
Városnézés Kõszegen, délután vidám szüreti
parádé, kirándulás a Király-völgybe, vacsora az
Irottkõ étteremben, szállás Szombathelyen
2. nap
Városnézés , falumúzeum majd ebéd
Szombathelyen, délután a kámoni arborétum és a
jáki templom megtekintése
Hazaérkezés 20 óra körül.
Várható költség 12000 Ft, tagoknak 10500 Ft, amely
a kirándulás teljes költségét tartalmazza. 5000 Ft
elõleget legközelebbi összejövetelünkön, augusztus
31-én 17 és 18 óra között lehet befizetni.

Elõzetes jelentkezés telefonon:
Takácsné Szilvi: 30/ 850 9911
Pergéné Kriszti: 30 / 945 3640
Nagy Magdi      30 / 33 24301

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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MÛVÉSZTÁBOR

Június 21-27. között került megrendezésre már
nem elõször, hanem 5. alkalommal Tálos Ágota,
Zamárdiban alkotó képzõmûvész által megálmo-
dott mûvésztábor.

Az alkotótábort egy bemutató kiállítás nyitotta, ahol
a résztvevõ
mûvészek ko-
rábbi mûveik-
kel mutatkoz-
tak meg.
Ez a kiállítás
végig látható
volt a falakon,
de folyamato-
san bõvült is az
itt, Zamárdiban
készült képek-
kel. Miközben a
falon függõ ké-

peket néztük, beleshettünk abba a csodás folya-
matba is, ahogy a festék vászonra kerül, és a szí-
nes pacákból kép születik. A mûvészek kedves és
közvetlen módon meséltek is képeikrõl, közelebb

hozva ezt a va-
rázslatos vilá-
got.
Zárásként a
festõmûvészek-
bõl alakult
m i n i z e n e k a r
keltett megle-
petést, valamint
Jancsó Bene-
dek fiatal  zon-
g o r a v i r t u ó z
(mellesleg re-
mek szörfös)

futamai hallatán esett le az állunk. Szó szerint is
többszínû esemény méltó módon színesítette

Zamárdi kultu-
rális kínálatát. A
jövõben tárlat-
vezetéssel, a
technikák be-
mutatásával, ki-
próbálásával,
gyerek foglal-
kozásokkal le-
hetne még nyi-
tottabbá tenni a
tábort, amire
van is lehetõ-
ség és igény is.
A Közösségi
Ház igazán al-
kalmas ottho-

nává vált az eseménynek, köszönet minden támo-
gatónak és a szép számú látogatónak.

Hirschmann Attila



Újabb siker
a bajai motorcsónak EB futamon.

Kedvezõtlenül indult a 2015. évi motorcsónak
Európa-bajnoki futamsorozat a Forma 250 ver-
senyzõk számára, mivel az elsõ futam az olasz-
országi Borettóban a kedvezõtlen idõjárás miatt
félbeszakadt, így a versenyzõk hiába utaztak ki
a versenyre. 

A második futam hazai pályán, Baján került
megrendezésre július 4-5-én. Már az edzések so-
rán látszott, hogy Bodor Peti hajója �jól megy�,
és esélyes a helyezésre. Az elsõ futam rossz
rajtját követõen Peti behozta hátrányát, és fölé-
nyesen nyerte az elsõ futamot. A második ver-
senynapon újabb futamgyõzelem, ezzel úgy lát-
szott, hogy megnyeri a versenyt az olasz Rossi
elõtt, akinek két második helyezése volt ekkor.

Következett a harmadik futam, ahol a motor
meghibásodása miatt kiállni kényszerült, így le-
csúszott a dobogó elsõ helyérõl, és csak máso-
dik lett. A versenyt két második és egy elsõ
hellyel az olasz motorépítõ mérnök, Rossi nyer-
te.

Következik a német futam, ahol sikerülhet vég-

re egy megérdemelt elsõ helyet elérni. Szurkol-
junk együtt Bodor Péter sikeréért.
(A képen a díjkiosztó, balra Bodor Péter, a Vá-
ci Autó SE versenyzõje.)

margó
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BARÁTI KÖR HÍREI

Gyermek vitorlás programok Zamárdiban
2015. 

Július 5-én, vasárnap végre az idõjárás is megenged-
te, napsütés és kedvezõ szél mellett elindulhatott a
Lurkó gyerekvitorlás program. 
A meghirdetett idõpontban rengeteg gyerek várako-
zott a kikötõ bejáratánál a �vitorlás-zászló� tövében,

hogy felvegyék a mentõmellényeket és beszállhassa-
nak a 2 kijelölt vitorlásba. A szervezõk biztosítottak
mindenkit, hogy addig folyik a hajózás, ameddig min-
den gyerek sorra nem kerül, ettõl megnyugodtak a
kedélyek, és türelmesen várakozott mindenki, hogy
beszállhasson.

A két hajó folyamatosan fordult a gyerekekkel, és en-
nek eredményeként közel 60 gyerek próbálhatta ki a
vitorlázás nyújtotta élményt. Végezetül még �repetá-
ra� is sor kerülhetett azok számára, akik végig a par-
ton maradtak és megvárták a közel 2 órás program
befejezését.
A gyerekek hajóztak, a szülõk izgultak és fényképez-
tek, így az egész családnak jó szórakozást nyújtott az
idei elsõ Lurkó program Zamárdiban. (Képünkön az
egyik induló csapat és a hajóba szállás.)

Ugyancsak szép idõben kezdõdött meg a négynapos
�kalóz-tábor� a jelentkezõk számára. A 10 kalózjelölt a
tábor ideje alatt megismerte a hajósélet szép és nehe-
zebb oldalát egyaránt. Képünkön az indulás elõtti pil-
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� A Balaton elnevezés a szláv blato szóból származik, mely mocsarat, lápot, sarat jelent. Latin elnevezése, a
Lacus Pelso, illetve a németek közkedvelt Plattensee szava egyaránt a tó sekély voltára utal.

� A Balaton medrének kialakulása mintegy 15 ezer évvel ezelõtt, a földtörténeti holocén korszakban kezdõ-
dött, így viszonylag fiatal természeti képzõdménynek számít. A tó létrejöttében a szélerózió és a tektoni-
kai mozgások egyaránt szerepet játszottak. 

� A Balaton vízállása már több alkalommal is olyan alacsony volt - legutóbb 2003-ban -, hogy sokan jövõ-
beli kiszáradását is megjósolták. Bár a vízszint jelenleg optimális, a sekélynek számító tó emberi beavatko-
zás nélkül néhány ezer év alatt teljesen feltöltõdne. 

� A tóban található 1800 millió köbméter víz teljes kicserélõdéséhez több mint két év szükséges. Még ha a lá-
togatottabb strandokon ez nem is szembetûnõ, a tó vízminõsége kiváló, a Balaton rendelkezik Európa egyik
legtisztább víztükrével. 

� A Balaton vízfelületén tavak esetében szokatlan méretû, akár 1,95 méter magas és 2-12 méter széles hullá-
mok is kialakulhatnak. Ez egyrészt a sekély vízmélységbõl és a meder interferenciájából, másrészt a szél és
a Balaton-felvidék hegyeinek kölcsönhatásából fakad. 

� A Balaton és környékének éghajlatában az átlagosnál erõsebbek a mediterrán és az óceáni hatások. Ez a na-
pos órák számában is megnyilvánul, mely évente kétezer körül mozog. 

� A hirtelen, méregzöld hullámokkal lecsapó balatoni viharokat szinte minden turista jól ismeri. A viharok
azonban nem sûrûségük, hanem gyors kitörésük és a meredek hullámok miatt veszélyesek - alig 20 perc
alatt 35 m/s erejû széllökések is kialakulhatnak. Az eddigi legerõsebb, csaknem 130 km/h sebességû szelet
1961-ben mérték. 

� A Balaton már az ókori Római Birodalom idején is népszerû hely volt. Több római császár is elidõzött a kör-
nyéken - Tiberius Badacsonynál, Galerius pedig Siófoknál -, emellett a fenékpusztai ókori romkert is az egy-
kor itt élõ rómaiak emlékét õrzi. 

� A Balaton kialakulásához a magyar mondavilágban is számos történet fûzõdik. Ezek egyike szerint a kör-
nyéken hajdanában két óriáscsalád élt, kiknek családfõi egy napon úgy összekaptak, hogy végül egyikük
sem maradt életben. A monda szerint asszonyaik könnyeibõl született meg a tó. 

� A Balaton hazánk szinte összes mûvészét megihlette. Sok költõ, író, képzõmûvész és színész töltötte itt a
nyarakat - többek között Jókai Mór, Kisfaludy Sándor, Blaha Lujza - vagy épp egész életét, emellett számos
mûvésztelep neve fûzõdik a tóhoz. 

Forrás: www.femina.hu
MZS

lanatok látszanak, amikor a szárazföldi �bárkán� is-
merkedik a legénység. Ezt követte az igazi hajókkal
való hajózás. A tábor idején megismerkedtek a mat-
rózok a tihanyi partokkal, integettek közvetlen közel-
rõl a kompok utasainak, és Földvártól Siófokig bejár-
ták a déli parti vizeket. A jó hangulathoz hozzá tarto-
zott a kiváló ellátás, a jó ebédek és a záró �palacsin-
taparti�is.

A tengerészek jó hangulat mellett köszöntek el egy-
mástól és a kapitányoktól.

Jövõre újra találkozunk, addig is jó szelet!

T u d ta - e ? Érd e ke s sé ge k  a B a la to n ró l
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Csákovics Pál zamárdi halász
szerzõdése 1837.

Capsa 15. nov. 25.  (tartalmi kivo-
natban)

A Tihanyi Uradalom átadja Csákovics Pál zamárdi la-
kosnak a szántódi tóban és a Balatoni Sávos nevû vi-
zén a gyalog és lovas halászatot egész a siófoki hatá-
rig a következõ feltételekben:

1. Átengedik a fent megnevezett gyalog és lovas
halászatot egész a siófoki határig úgy, hogy
az árenda ideje kezdõdjön 838. dik évi
januárics elsején, és tartatni fog három
egymásutáni esztendeig, 840.-ig.

2. Tavaszi vetésnek ad a földesúr kukoricnak va-
lót Jabai pusztáján két holdat, minden cenzus
és dézsma nélkül. A földet maga tartozik meg-
mûvelni.

3. Köteles lészen az árendára 400 Ft-ot, felét
Szent Jakab napkor, második felét esztendõ
végével az Uradalmi pénztárba befizetni.

4. Tartozik esztendõként az Uraságnak két má-
zsa fogast, télen fontját 18x-jával, nyáron pe-
dig egy mázsa pontyot 12 x-jával szállítani.
Ezenkívül esztendõként konyhára való halat
Három mázsát, fontját 3x-jával beszolgáltatni.
Megjegyzi a szerzõdés, ha fogasból a kivetett
mennyiségen felül többet szolgáltat be, azt fo-
lyó áron; a konyhahalat pedig, fontját 9x-jával
fogja neki az Uraság kifizetni.

A konyhahalra nézve megkívánja az Uraság, hogy
a három mázsából minden héten pontosan
hat fontot (akárhol veszi) a hosszú és 40 napi
és ádventi böjtökben és kántor hetében pedig
mégnagyobb mennyiséggel melyet neki az
Uraság elõre megjelent; Szántódon, az Ura-
dalmi Tiszti háznál beszolgáltatni tartozik.

Mely feltételeket teljességben alulírott zamárdi lakos
elfogadja és betartására magát kötelezi. A szerzõdés
két példányban készült, a megerõsítés után kiadatott.

Kelt Tihanyban a Tiszti Széken Novem. 29-én 837.

Csákovics Pál árendás Rauch Szaniszló

Friesz Kázmér

HELYTÖRTÉNET
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Augusztus hónapban
Zamárdi

csütörtök: 19 óra
szombat: 19 óra
vasárnap: 9:30 óra

Kápolna
vasárnap: 8 óra, 19 óra

Balatonendréd
péntek: 19 óra
vasárnap: 11 óra

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

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

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

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

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

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

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2015. augusztus 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

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

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16.00 órakor. Helye: Zamárdi, Aradi utca-

Poeltenberger Ernõ köz sarkán lévõ imaház.


