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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. június 29-i ülésérõl 
Csákovics Gyula polgármester tájékoztatta a képviselõ-
testületet, hogy a zamárdi szabad strand ez évben is
megkapta a Kék Hullám zászlót, a megszigorodott felté-
telek ellenére. Mindenkinek köszöni az ezzel kapcsola-
tos munkáját.

A képviselõ-testület:

1. Óvoda fenntartással/fejlesztéssel kapcsolatos felada-
tok, eszközbeszerzések árajánlatainak ismertetése

- a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda részére 30 db 
fém lábas szék beszerzésével a Fair Play Trade
Kft-t bízza meg, bruttó 180.000,- Ft+ szállítási költ-
ség összegben.

- az Óvodában: parketta burkolat elkészítésével Mádi 
Péter vállalkozót bízza meg 657.510,- Ft+ÁFA ösz-
szegben.

- fix üvegfal építésével a Balatoni Szép-Lak Bt-t bízza 
meg 209.692,- Ft+ÁFA összegben.

- festési munkák elvégzésével megbízza Bertalan Péter
vállalkozót, 957.222,- Ft összegben.

- korlát készítésével megbízza a Balatoni Szép-Lak
Bt-t bruttó 140.000,- Ft összegben.

2. Döntés a 2015. évi lakossági víz-és csatornaszolgálta-
tás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

- a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjá-
nak csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Ál-
lamkincstár felé.  Meghatalmazza a polgármestert az
állami támogatás igénylésének benyújtására és a pá-
lyázattal kapcsolatos teendõk lebonyolítására. 

3. PART FM rádióval kapcsolatos együttmûködés

- a Part FM rádiót a 2015. évi költségvetésben biztosí-
tott 600.000,- Ft-on felüli +400.000,- Ft-tal abban az
esetben támogatja, amennyiben az Önkormányzat 
rendezvényeire kitelepül, a Tourinform Irodával elõ-
re egyeztetett idõpontokban.
Az Önkormányzat a Kossuth Lajos utcai vizesblokk-
nál történõ internet-hálózat kiépítésének kérdését a 
2016. évi költségvetés tárgyalásakor tûzi napirendre.

4. Szelektív hulladékgyûjtés bevezetése

- úgy határoz, hogy 2015. október 1. napjától kerüljön
bevezetésre a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés,
és az ezzel kapcsolatos 1.459 M Ft többlet költséget 
vállalja. 

- a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetésé-
vel egyidejûleg a gyûjtõpontokat meg kívánja szüntet-
ni Zamárdi területén.

- a szelektív hulladékgyûjtés napjaira vonatkozóan a 
Siókom Kft. javaslatát követõen kíván álláspontot ki-
alakítani.

5. Templom térre vonatkozó javaslat megtárgyalása 
(Egyesület Zamárdiért Társaság)

- megtárgyalta az Egyesület Zamárdiért Társaság tagja
által készített vázrajzot a templom mellett térre vo-
natkozóan, és véleménye szerint az elképzelést össz-
hangba lehet hozni az elkészült tervekkel. Az iskola 
területén a térelhatároló fal létrehozását is elképzel-
hetõnek tartja, de mindkét esetben további egyezte-
tések szükségesek.

6. Vasútállomás mögötti parkoló közvilágítás kiépítése

- megbízza a legalacsonyabb árajánlatot adó Magyar és
Társa 2000 Kft-t, a vasútállomás mögötti parkoló 
közvilágításának kiépítése tárgyában �Boulevard� led
lámpatest beszerzésével 894.670,- Ft+ÁFA vállalá
si áron.

7. Zamárdi, Szent István utca � Szabadság tér keresz-
tezõdés, közlekedés

- kéri, hogy a hivatal kérje ki a Közútkezelõ Kht-tõl a 
közlekedési tükör kihelyezésére vonatkozó vélemé-
nyét a Szent István utca � Szabadság tér keresztezõ-
désében, illetve egyéb, megállást tiltó tábla kihelyezé-
sével kapcsolatban (Batthyány utcáról kihajtók védel-
me érdekében az üzletek árufeltöltése kapcsán).

8. Zamárdi, Dobó István utcai játszótér bekerítése

- úgy határoz, hogy a Dobó István utca játszótér körül
1 méteres magasságban kerüljön kialakításra a kerí-
tés fémbõl azzal, hogy a hivatal kérjen árajánlatot 
Kovács Mihály helyi vállalkozótól a kerítés elkészíté-
sére.

9. Taxi várakozóhely kijelölése vasútállomás mögött

- úgy határoz, hogy 1 db taxi várakozóhelyet a vasút-
állomás mögötti parkolóban, tábla kihelyezésével ki-
jelöli.

10.Õstermelõi piac helyének meghatározása

- úgy dönt, hogy maradjon a jelenlegi helyén az õster-
melõi piac, de a részletek kidolgozására kérjék fel a 
fõépítészt.
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Összefoglaló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. július 21-i, rendkívüli ülésérõl 

1. Siófoki utca-Deák Ferenc sétány lakóinak kérelme

A képviselõ-testület megtárgyalta a benyújtott kérelme-
ket, és javasolja, hogy az Önkormányzat egyeztessen a
MÁV-val a hangosbemondó lehalkítása ügyében 2015.
augusztus 1-jei határidõvel, illetve a jegyzõ kérje fel a
MÁV-ot, a vasúti szerelvények fékezésekor keletkezõ - a
lakóövezetekre vonatkozó jogszabályi dB elõírásainak
megfelelõ- zajszint csökkentésére vonatkozóan, hogy
mindenképp szülessen megnyugtató megoldás, akár a
vonatszerelvények cseréjével, akár a peron melletti
mindkét oldali zajfogó falak kiépítésével, lehetõség sze-
rint 2015. szeptember 1-jei határidõvel. Amennyiben
szükséges, kerüljön sor egy közös zajszintméréssel egy-
bekötött bejárásra is. 

Az Önkormányzat a Deák Ferenc sétány helyreállításá-
val, felújításával kapcsolatban megvárja a 2015. október
30-i, végleges átadási határidõt a NIF Zrt. részérõl, és
azt követõen kíván dönteni a megoldásról.

2. Zamárdi általános iskola néptáncos gyermekeinek 
díjfizetési kötelezettsége 2015/2016 tanévben

Az Önkormányzat az iskola néptánc oktatásra vonatko-
zó térítési díjának különbözetét a 2015/2016 tanévre vo-
natkozóan (a 2014/2015 tanévhez viszonyítva) 100 %-os
összegben átvállalja a tartalék terhére azzal, hogy
amennyiben a néptáncra beiratkozott diák év közben
nem folytatja tovább a tanulmányait, akkor a különbözet
összegét az Önkormányzat részére meg kell fizetnie. 

3. Térfigyelõ kamerákkal kapcsolatos határozat módo-
sítása

A kt. megtárgyalta a térfigyelõ kamerákra vonatkozó tá-
jékoztatást, és a 186/2015. (VI.15.) KT számú határoza-
tát úgy módosítja, hogy a kamerák beszerzésére vonat-
kozóan elfogadja a Supra Kábeltelevíziós Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft ajánlatát 2 218 500,- + Áfa Ft összeg-
ben. A pályázaton elnyert 2.425.385- Ft és az árajánlat
közötti összeg különbözetét az Önkormányzat a céltar-
talék terhére biztosítja.
4. Zamárdi villák, nyaralók felmérésére felhatalmazás

A kt. támogatja, hogy a Zamárdi Tourinform Iroda, Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár a város kb. 50-80, hábo-
rú elõtt épült, építészetileg értékes nyaralóját felmérje,
az eddigi dokumentációt használhassa, e határozatra hi-
vatkozással megszólító levélben a tulajdonosok segítsé-
gét kérje, hogy az olvasóközönség számára a régi nyara-
lói életet bemutató, de építészettörténeti szempontból is
fontos könyv anyaga jöhessen létre. E könyv majdan be-
leilleszkedne az utóbbi években kiadott zamárdi köny-
vek sorozatába.
5. Balaton Sound fesztiválhoz kapcsolódó zaj és IFA 

kérdések megtárgyalása

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
megtárgyalta a Balaton Sound rendezvény kapcsán az
alábbiakat, és kéri, hogy a Sziget Kft. az elkövetkezõk-
ben szerezzen érvényt azoknak: 
�a zaj határértékek nappali és éjszakai idõszakokban
történõ betartása (felsõbb jogszabályok alapján is), 
�a hatósági eljárások határidõben történõ megindítása,
hiánypótlások, stb. határidõn belüli teljesítése,
�az IFA-mentes magánszállások listájának közlése, mi-
nimum a fesztivál kezdõnapja elõtti napokban történjen
meg a Hivatal részére, 
�a rendezvényterületen értékesítést, szolgáltatást nyújtó
vállalkozások listájának átadása a fesztivál kezdete elõt-
ti héten történjen meg a Hivatal részére, 
�az IFA bevallást a szervezõk tegyék meg a fesztivál vé-
ge után haladéktalanul,
�a Sziget és /vagy a Volt Kft. létesítsen telephelyet
Zamárdiban, a korábbi ígéreteknek megfelelõen,
�a szerzõdésben foglalt pontok maradéktalan betartása. 
A fentiek értelem szerint a Strand és B my Lake feszti-
válokra is vonatkoznak, ahol a Volt Produkció Kft-t kéri
azok betartására.

MZs

11.Zamárdi, Zöldfa utcai koktélbár zeneszolgáltatása

- felhívja Havas Péter üzemeltetõ � Zöldfa utcai kok-
télbár figyelmét a zeneszolgáltatásra vonatkozóan a 
hatályos jogszabályokban foglaltakra és arra, hogy 
amíg a szükséges engedélyeket nem szerzi be, a zene-
szolgáltatást függessze fel. 

12.Zamárdi kertmozival kapcsolatos tájékoztatás
- a kertmozi zajvédõ falának kiépítésére vonatkozó 

elõkészületekre felkéri a hivatalt, és lehetõség sze-
rint rövid idõn belül kerüljön megvalósításra.

13.Brettyóval kapcsolatos alkotmánybírósági beadvány

- felkéri dr. Kállay-Németh Imola jogi képviselõt, hogy
a Brettyóval kapcsolatos alkotmánybírósági bead-
ványt készítse elõ, és nyújtsa be.
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2015 | 08 | 26

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK TELEPÍTÉSE A ZAMÁRDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉPÜLETÉN

Zamárdi Város Önkormányzata 2015 januárjában 14,341 millió forint - 100%-os támogatási intenzitás mellett

- vissza nem térítendõ európai uniós támogatást nyert a �Fotovoltaikus rendszerek kialakítása� címû pályá-

zati konstrukcióban az Új Széchenyi Terv keretében. A 14,341 millió forint összköltségvetésû beruházásban

Zamárdi Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda épületének napelemes rendszerrel történõ villamos

energia ellátása valósult meg. 

A Zamárdi Napközi Otthonos Óvodaépület villamos energiafogyasztásának részbeni/teljes kiváltása
érdekében a projekt keretében napelemes energiatermelõ rendszer telepítésére került sor 2015 au-
gusztusában. A kivitelezési feladat kiterjedt a napelemes villamos-energiatermelõ rendszer kivite-
li terveinek elkészítésére valamint a rendszerhez kapcsolódó eszközök telepítésére, mely az ellátó
hálózatra képes visszatáplálni. 

A fejlesztés eredményeként az óvodaépület tekintetében összesen 84 db ZYTECH SOLAR gyártmá-
nyú, ZT-250P típusú napelem panelek és hozzá 1 db GROWATT20000UE típusú inverter került tele-
pítésre, mely összesen 20 kVA AC csatlakozási teljesítményû rendszer kiépítését eredményezte.

A fejlesztés eredményeként csökkenni fog az üvegházhatású gázok kibocsátása (21,407 t/év), a

megújuló energiahordozó felhasználás villamos energia termelése (0,0229 Gwh/év) illetve a megúju-

ló energiahordozó felhasználás (82,44 GJ/év) növekedni fog.

További információ kérhetõ:
Csákovics Gyula polgármester
+36-84/348-400; titkarsag@zamardi.hu 

Bor-árverés

A Rosé fesztivál keretén belül második alkalommal került sor a jótékonysági bor-árverésre. A ren-
dezvénynek idén is a Hotel Wellamarin adott otthont.
Ebben az évben Bock József borait �tettük kalapács alá�. Az est folyamán 1.4 millió forint gyûlt össze.
Az adománnyal a napköziotthonos óvodánkat támogatjuk. 
Köszönöm minden támogatónak az aktív részvételt, a nõi karnak és Huszár Viktóriának a színvonalas kul-
turális mûsort, és az est háziasszonyának, Bereki Anikónak az önkéntes segítséget.

Csákovics Gyula polgármester
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Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a település
tisztasága érdekében, illetve a közterület-fel-
ügyelõk munkáját segítendõ, ha bármilyen sza-
bályszegést észlelnek, vagy bárkit szabálysze-
gésen érnek haladéktalanul értesítsék a közte-
rület-felügyeletet. Hogy minél hatékonyabban
tudjunk intézkedni kérjük, amennyiben lehetõ-
ségük van rá, készítsenek fényképfelvételt.

Közös érdekünk, hogy városunk tisztább, élhe-
tõbb legyen. Tegyünk együtt Zamárdi tisztasá-
gáért!

A közterület-felügyelet telefonszámai:

Központi szám: 06 30 858 1498

Troppert Péter: 06 30 247 3179

Keul Márk: 06 30 449 1395

Szabó Gábor: 06 30 619 0637

Július 30-án, csütörtökön kilencen indultunk útnak test-
vértelepülésünk, Székelyvécke felé. Sofõrünk, Domján Zo-
li kivételével senki sem járt még közülünk ebben a csodála-
tos erdélyi falucskában. Késõ délután érkeztünk meg a Kis-
Küküllõ és a Nagy-Küküllõ közötti Küküllõközi-dombsá-
gon fekvõ településre.

A fõutcán végig autózva mindenki kíváncsian nézegetett
be buszunkba, barátságosan üdvözöltek bennünket. Szállá-
sunkat elfoglalva már indultunk is egy kis esti sétára, ismer-
kedésre, beszélgetésre.

Fekete Pál polgármester úr szívélyesen invitált minket

saját házába, ahol rengeteg -általa összegyûjtött- kincset
láthattunk. Régi kolompok, használati tárgyak, kályha-
csempék, tulipános láda, egy gyönyörû, egészben megmen-
tett cserépkályha és az öreg ház egy századdal visszarepítet-
tek bennünket az idõben. Az utcára lépve ezt a hangulatot
fokozta a mezõrõl éjszakára hazatérõ tehéncsorda látvá-
nya.

Másnap kipihentük az utazás fáradalmait, és elõkészül-
tünk a szombati fõzõnapra. Este borárverésen vettünk részt
a mûvelõdési házban, amit tartalmas mûsor színesített. A
pár hónapja alakult véckei néptáncegyüttes és népdaléne-
kesek adtak ízelítõt a székely hagyományokból, hiszen
ahogy õk vallják, a hagyományt éltetni kell és gyakorolni,
nem pedig ápolni (mivel nem beteg) és õrizni (mivel el-
szökni sem akar).

Szombaton délután került sor a fõzõversenyre, ami va-
lójában nem is igazi verseny, nincsenek helyezések, min-
denki elsõ lesz a saját kategóriájában, így a � Jóízû disznó-
ságok� versenyét a csülök pörkölttel és a �Halétel�-t a ha-
lászlével is zamárdi csapata nyerte.

A fõzés és az egész este nagyon jó hangulatban telt, az
idõjárás is kedvezett, ragyogó napsütés kényeztetett ben-
nünket. Volt tánc, tûzijáték, tábortûz. A megfõzött  ételeket
az utolsó cseppig kiosztottuk a jelenlévõ vendégeknek és la-
kosoknak. Akadt olyan is, aki most evett elõször halászlét.

Vasárnap délelõtt a falu népe - velünk együtt - ünneplõ-
be öltözött és a templom elõl elindult a kálváriadombon

A közterület- felügyelet  felhívása

Székelyvéckei falunap és kápolnaszentelõ 2015
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Egy hagyomány újjáéledt
A szelek szárnyán Zamárdiban

felépített kápolna felszentelésére. Az út meredek és ka-
nyargós volt, de jöttek idõs emberek, apró gyerekek. Kí-
gyózott a sor felfele.

Ady Endre sorai jutottak eszembe:
� Pompás magyarok, templomból jövet,

�..
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves
És tarkaságban annyi nyugalom
�..
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
�..
Mily pompás vonulások a dombon.�

A szentmisét a helyi plébános és a marosvásárhelyi segéd-
püspök celebrálta. A kápolna névadó szentje Loyolai Szent
Ignác, a jezsuita rend alapítója lett. Beszédet mondott az
RMDSZ küldötte, valamint a szomszéd falu református
lelkésze. A jezsuita rendet Kiss Ulrik magyarországi szer-
zetes képviselte.

Sajnos hamar elérkezett a hétfõ, indulnunk kellett ha-

za. A falut az út felett átívelõ székelykapun keresztül hagy-

tuk el, amelyen az idézet Tamási Árontól való: �Azért va-

gyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.� Azt

hiszem, mindannyian úgy gondoltuk, OTTHON voltunk!

Schwarcné Reichert Ildikó

Augusztus 8-án, délelõtt 10 órakor rajtolt el a Svert Kupa
Zamárdi � Dell túraverseny népes mezõnye, hogy a részt-
vevõ vitorlás hajók és legénységük a mintegy 15 kilométe-
res távot teljesítve újjáélesszenek egy szép hagyományt, és
egyúttal ismét beírják a város nevét a balatoni vitorlás
sportélet nagykönyvébe.

1929. augusztus 12-
én, egy verõfényes
nyári napon vitorlá-
sok gyülekeztek
Zamárdi partjainál.
A már akkor is nép-
szerû fürdõzõhely
közönsége a partról
figyelve csodálhatta
meg a gyönyörû hajó-
kat, köztük a kor leg-
gyorsabbjai közé szá-
mító 22-es Binnen-
jollékat. A Balaton-
zamárdi Fürdõegye-
sület felkérésére, a
Balatoni Yacht Club
rendezésében az elsõ
Svert Kupa mezõnye
sorakozott fel a rajt-
vonalnál, hogy kide-
rüljön, ki a legjobb a
kis merülésû hajók
közül Zamárdi vizein. A remek 22-es fahajók, hírnevükhöz
méltóan jól szerepeltek, az elsõ helyen is egy ilyen vitorlás
futott be a célba, dr. Margó György kormányzásával. A kor
szokásinak megfelelõen a gyõztes hajó kormányosa egy kis
réztáblát vehetett át, rajta a helyezéssel és verseny dátumá-
val. Ez aztán a vitorlást díszítette, hogy mindenki láthassa
az elért eredményeket. A 22-es versenyjollék nem csak a
Svert Kupán szerepeltek jól, 7 évvel késõbb a Kékszalagon

is egy ilyen hajó gyõzedelmeskedett, s címét a következõ tó-
kerülõn is megvédte.
Felsorakozik a flotta
A XXI. század elsõ Svert Kupáját meglehetõsen késõn,
csak júniusban kezdtük el szervezni, így fokozott izgalom-
mal vártuk, hogy miként alakul majd a résztvevõ hajók szá-
ma. Szerencsénkre Zamárdi város önkormányzata a kezde-
ményezés mellé állt, és sikerült megnyernünk névszponzor-
nak a DELL magyarországi képviseletét is. Zamárdi nem-
csak anyagi támogatást nyújtott, de rengeteg egyéb segítsé-
get is kaptunk a verseny sikeres megrendezéséhez az ön-
kormányzat különféle hivatalaitól és az itt élõ, nyaraló em-
berektõl egyaránt.

Eredetileg azt gondoltuk, hogy 30 hajó részvétele az elsõ
alkalommal már komoly sikernek számít, de az augusztus
eleji elõnevezéskor már túl is léptük ezt a számot, így kíván-
csian vártuk a verseny elõtti jelentkezõket. Jöttek is szép
számmal, ezért az utolsó pillanatban még újabb rajtszámo-
kat nyomtattunk � szerencsére.

Úgy tûnik, a Balaton tündérei 86 év elteltével is a Svert Ku-
pa mellé álltak, a verseny reggelén megérkezett a várva várt
szél, és vele még néhány újabb hajó, így összesen 67 vitor-
lás sorakozott fel a Bácskai utcai kikötõnél a rajtvonalon. A
kiírás szerint mindenféle svertes illetve kielsvertes, sõt - kü-
lön értékelésben - többtestû hajó is indulhatott, csak akár
50 centis vízben is képes legyen hajózni. Úgy tûnik, ez a
korlátozás nem riasztotta el a vállalkozó kedvû vitorlázó-
kat, hisz még Fonyódról is érkeztek a Svert Kupára.
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Korosztályok versenye

Csodás látvány volt, amikor Csákovics Gyula polgármester,
a verseny fõvédnöke rajtot jelzõ kürtszavára a rengeteg ha-
jó nekiindult az Ezüstpartnál található elsõ bója felé. Külön
szépsége volt a mezõnynek, hogy a profi vitorlázók mellett
mindenféle korosztály képviseltette magát mind a verseny-
zõk, mind a hajók tekintetében. A legmodernebb carbon vi-
torlások mellett indultak még a világháború elõtt épült fa-
hajók is, a fedélzeten pedig többgyermekes családok, elsõ
versenyükön induló fiatalok, nagypapák és unokák bontot-
ták ki a vitorlát, hogy együtt indítsuk útjára 86 év után is-
mét a Svert Kupát.

Természetesen a gyors katamaránok elszeleltek, és a zsûri
hajón ülve nemsokára már láttuk is, amint bõszeles vászna-
ikat befogva visszafelé jönnek. Hamar fordultak is a Harcsa
utcától néhány száz méterre, majd Tihany felé indultak to-
vább. Közben már feltûntek az elsõ egytestû hajók is, kife-
jezetten jó tempóban vitorlázva. A versenyszellemet sze-
rencsére a kánikula sem csökkentette, és a szél is kitartott.
Miközben a mezõny dereka épp ismét a nagystrand köze-
pénél hajózott, az elsõ katamarán már át is haladt a célvo-
nalon a Bácskai utcánál. Keveseb mint másfél óra alatt ér-
tek be. De az elsõ egytestûnek sem kellett sokkal több idõ.
2 óra alatt õk is teljesítették a távot.

Sok izgalmas pillanat volt a célvonalnál, néha csak másod-
percek választották el a befutó vitorlásokat egymástól. Vé-
gig igazán sportszerû volt a küzdelem, mindenki lelkesen és
szépen versenyzett. A mezõny java délután 1 és 2 óra közt
ért be a célba, az utolsó hajó valamivel 3 után, összesen 59
egység teljesítette a Svert Kupa Ruják István versenyvezetõ
által kitûzött pályáját.

A gyõztesek

Elköszöntünk a versenyt biztosító, más kikötõkbõl érkezõ
motorosoktól, a füredi Bravo 6, az Ezüstparti Vitorlás
Egyesület, a Balatonföldvári Vitorlás Egyesület és a Ma-
gyar Vitorlás Szövetség hajóitól, majd megvárva az óvási

idõ lejártát, este 7-kor a Bácskai utcai kikötõnél díjkiosztó-
ra gyülekezett a versenyzõk népes tábora.

A legjobb egytestû hajó, és így a Svert Kupa elnyerõje a
Tönkõ Gábor kormányozta Orion T-jolle 25 lett. A többtes-
tû kategóriában Diószegi Zoltán vezette a Nacra Carbon
20 katamarán ért elsõként a célba. Mindkét kormányos
egy-egy különleges Dell laptopot vehetett át a verseny név-
szponzorának képviselõjétõl, Móritz Krisztinától. Zamárdi
legjobbja a Sövény Bálint kormányozta Café 24 lett, õk
gyõztek egyébként az Összevont Jolle kategóriában is. A
klasszikus 25-ös Jollék versenyét a Németh Dávid kormá-
nyozta Dáridó nyerte, melynek fedélzetén dr. Kollár Lajos,
a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke is részt vett a verse-
nyen. A 15-ösöknél a Szakács József lett az elsõ a Széltoló-
val, a 420-asok közül az Alpesi Pillangók futottak be elsõ-
ként, Hegedûs Hannával a kormánynál, míg a 470-es kate-
góriában Nánási Balázs Ákos gyõzött, a Kalózok közt pedig
a Gerõ András vezette Brompton nyert.

A jelképes dobogóra szólítottuk a különdíjak elnyerõit is, a
legeredményesebb nõi kormányos Budai Júlia lett, aki egy
Flaar 18-assal versenyzett, a legfiatalabb részvevõ Lohinai
Marcell, míg a verseny doyenje Kamarell Károly volt. A
Svert Kupa legkisebb hajójával, egy 3,35 méter hosszú Eu-
rópa Jolléval Krisch János futott be a célba. (A verseny
részletes eredményei megtalálhatóak a Svert Kupa Face-
book oldalán, ill. a Bácskai utcai kikötõben.)

Sikeres újjáélesztés

A kifejezetten jó hangulatú ünnepség után nem maradt
más hátra, minthogy egy kellemes vízparti vacsorával és bo-
rozgatással búcsúzzunk a Balaton 10 különbözõ kikötõjé-
bõl összegyûlt résztvevõktõl, és megköszönjük a segítséget
a Svert Kupa valamennyi támogatójának. A DELL magyar-
országi képviselete, a Söptei pincészet és étterem (Cso-
pak), a Zimek Pálinka Manufaktúra (Zamárdi), a Wellen-
steyn magyarországi márkaképviselete, a LINEA ELLE
(Dunaszerdahely), a Sirály hotel (Zamárdi) és a Regatta
Boardgames támogatták a versenyt.

A Svert Kupa szervezõi külön köszönik a segítséget Zamár-
di Város Önkormányzatának, Csákovics Gyula polgármes-
ter úrnak, Kerekes Gyöngyi aljegyzõ asszonynak, Gál Pé-
ternek és a Tourinform iroda munkatársainak, Czár Lajos
kikötõmesternek, Szabó Gábornak a Közterület Felügye-
lettõl, Barta Ilonának, az óvoda vezetõjének és munkatár-
sainak, Döme Tamásnak a Zamárdi VTV-tõl, Hajmási Hor-
váth Beátának és a GAMESZ munkatársainak, valamint a
Polgárõrség tagjainak. Köszönet illeti a szervezésben segít-
séget nyújtó családtagjainkat is: Mátay Orsolyát, Mátay
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Ibolyát, Mátay Gábort és Mátay Ákost, akik a nyaralás helyett inkább a Svert Kupát választották.A verseny szervezésé-
ben és biztonságos lebonyolításában nagyon nagy segítséget nyújtottak a Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület mun-
katársai: Dr. Nánási Ákos, Marcsó Árpád és Kerekes Kincsõ. Közremûködésükkel 86 év után sikerült méltóképp újjáé-
leszteni egy igazán szép hagyományt Zamárdiban.

Szöveg: Mátay Horváth Éva, Mátay László; Fotó: Kovács Zita, Margó György

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Strandröplabda kupa � augusztus 15.

Idén szokatlanul forró hangulatban került sor a strand-
röplabda-bajnokságra, igaz, ennek egyik oka a kánikula
tetõzése volt, de a meccsek színvonalára sem lehetett
panasz. A homok olyan forró volt, hogy szerintem a to-
jás is megfõtt volna benne. Ezt egy gyors locsolással or-
vosoltuk, s utána a 18 csapat már zavartalanul mérhette
össze strandröplabda érzékét. 
Örömünkre a zamárdi kötõdésû csapatok is jól szerepel-
tek, a képzeletbeli dobogón is jutott számukra hely.
Az érmesekrõl álljon itt egy kép, kiknek jókedvét még a
közelgõ viharfellegek sem tudták elvenni.
Hirschmann Attila � a röplabda kupa szervezõje
Köszönjük szépen Hirschmann Attilának és segítõi-
nek a lebonyolítást.

Szálláskatalógus 2016  és a honlap szálláshely-anya-
gának frissítése
A 2016-os szálláskatalógus anyagának összeállításához
folyamatosan várjuk az abban megjelenni kívánó szál-
lástulajdonosok jelentkezését. A megjelenéshez szüksé-
ges nyomtatványok letölthetõk a zamardi.hu honlapon
az iroda szolgáltatásai menüpontban, majd kitöltés és
aláírás után e-mailben, személyesen vagy postai úton
kérjük hozzánk visszajuttatni. Az eddig megjelent szál-
lásadók- a honlapon és a katalógusban megjelentek is -
e-mailben is kapnak értesítést az újabb megjelenés lehe-
tõségérõl, és ezúton is szeretnénk felhívni az új hirdetõk
szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A szálláskatalógus
2016 kiadvány felkerül a turisztikai honlapra is letölthetõ
formátumban decembertõl. A honlapos megjelenés to-
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vábbra is ingyenes, a kiadványban történõ megjelenési
lehetõség költségét a tájékoztató levél tartalmazza majd. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el,
hogy az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárokra
el tudjuk küldeni. 
Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje: szep-
tember 30.
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés: december 6.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is
köszönjük!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette iro-
dánk a szolgáltatásait. A vásárláshoz szükséges az álla-
mi horgászjegy (legközelebb megvásárolható: Siófoki
horgászegyesület, Siófok, Szûcs Menyhért u. 5. I. em 3.
( Az Üzletek Házában az emeleten Tel.: +36 84 310 006
E-mail: siofokhe@gmail.com
Nyitvatartás: hétfõ-kedd-szerda: 9:00-14:00,csütörtök:
12:00-17:00,péntek: 9:00-14:00, szombat: 9:00-13:00 )  

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit!
Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek
vendégei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb óta hûsé-
gesen visszatérnek városunkba. Az ajánlólap a Tourin-
form irodában átvehetõ valamint a zamardi.hu honlapról
letölthetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek kedvez-
ményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó el-
fogadóhely listát. A Tourinform irodában átvételi elismer-
vény aláírásával nyitvatartási idõben átvehetõ.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan

pólók zamárdis logóval több színben és méret-

ben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, ba-
seball sapka, strandtáska, bögrék, esernyõ,
toll+kulcstartó készlet.
Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomta-
tás, fénymásolás: 25 Ft/oldal

Nyitva tartásunk:
Szeptemberben hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig va-
gyunk nyitva; (hétvégén zárva).

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

Beszámolók, hírek: 
Parti játékpark (animáció) szolgáltatásunk rendben le-
zajlott a part 5 pontján 14 alkalommal. Látogatottsága,
kihasználtsága jelest érdemel, igaz, ehhez a száraz, me-
leg idõjárás is hozzájárult. Aki nem követte figyelemmel
ezt a programot, azoknak mondjuk, hogy népi ügyessé-
gi játékok (pl. gólyaláb, diótörõ, hordólovaglás, karika-
hajtás, stb.) asztali kézi- és logikai játékok, kézmûves-
ség és kvízjátékok, vetélkedõk alkották programját.
Balatoni Játszadalom: az idei volt már a 15. Nagyon jó
érzés tapasztalni, mily sok visszatérõ családja van a ren-
dezvénynek, illetve, hogy az újaknak mennyi szép él-
ményt jelent. Az idei az idõjárást tekintve rendkívüli volt:
tán 2003-ban történt olyan, mint most: négy-napos káni-
kulában zajlott. Távirati stílusban néhány gondolat törté-
néseirõl: a játékos tudomány játékparkja minden évben
továbbfejlõdik, s népszerûségük töretlen. A Rúzsa Sán-

Szeptember

3-a, 13:00-: vásár
5-e, 19:30: Vízi hálaadás a kikötõnél
6-a, 17:00: Találkozás a Hazajárók sorozat
hazajáróival � NABE-rendezvény
9-e, 9:00-: Szilvi-használtruha-vásár
13-a, 9:30-: A város fõ ünnepén a búcsúi
szentmisét követõ térzene a templomtéren
(alkalmas idõjárás esetén)
16-a, 9:00-: vásár
21-e, 9:00-: vásár
24-e, 9:00-: vásár
28-a, 9:00-: vásár

Kedves Vállalkozó!

Ezúton is szeretném invitálni Önt Zamárdi 2015.évi sze-
zonzáró, avagy �KILÉPÕ� rendezvényére, amely egy

KÖZÖS GRILL PARTY keretében,
2015. szeptember 12-én, szombaton

14.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a
Hethland Üdülõ 

( Vasutas Szakszervezetek Üdülõje ) parkjában
( Zamárdi, Kiss Ernõ utca 3. )

A Grill Partyra az Ön CSAPATÁNAK jelentkezését is vá-
rom egy grillkülönlegesség elkészítésével 14.00 órai
kezdettel, amelyet szakmai zsûri fog kóstolni 15.00 órá-
tól, majd a zsûri által kiválasztott legfinomabbak 17.00
órakor kerülnek kihirdetésre és díjazásra.
A programot a Hethland Üdülõ Zamárdi Wind & Waves
programsorozata kíséri majd, amelyrõl bõvebben bár-
mely elérhetõségünkön kaphat tájékoztatást.
Jelenlétére mindenképpen számítok, hogy az idei sze-
zont együtt, egy party keretében zárhassuk!
Visszajelzését mielõbb várom!
Üdvözlettel,

Baller Zsuzsanna
Intézményvezetõ



dorrról szóló interaktív bábjáték remek volt az Arany-
gyapjú Társulat részérõl. A Garagulya gólyalábasok hoz-
ták jó formájukat! A táncház a Dió Banda jóvoltából mél-
tó befejezését jelentette a hagyományok napjának. A
versenyek napján ismét sikerült � bár nagy volt a meleg!
� a 100 méteres kötélhúzó versenyre felkelteni �pihegé-
sükbõl� a parton lévõket. A parti versenyek helyett érthe-
tõ okból vízieket tartottunk, gyorsan összegyûltek rá a
gyermekek. A fafoci-bajnokságra népes mezõny gyûlt
össze, kiváló párviadalok zajlottak az érmekért a homo-
kos focipályán. A triálosok akrobatikus, látványos kerék-
pározása pillanatok alatt odavonzotta a közönséget.

Mátyás Szabolcs, a versenyek napjának elõadója a kül-
földi színekben versenyzett magyar olimpikonokról me-
sélt, majd bemutatott egy eredeti magyar sportjátékot, a
turult. A Szív napjának fõ-fõ eseménye a szívalkotás.
Elõtte Szeniczey Csabáék 30 dobosból összeálló alkal-
mi együttese kudumba dobolással, mint �szívdobogta-
tók� készítették elõ a hangulatot a szívalkotásra a zene-
pavilonnál és a helyszínen. Soha ennyi szívalkotó még
nem gyûlt össze a parton! Körülbelül 1500-1600 fõ! Be-
töltöttük a kisvizes területet úgy a két bója közti terület
közepéig, hogy a part közelében még annyian marad-
tak, hogy �esélyünk sem volt� másra, mint alma alakú
szívre. Jövõre éppen ezért valószínûleg megfordítjuk a
szívet, a csücske lesz bent, s a két íve a part közelében.
Idén a szív a szülõkért: az édesanyákért, édesapákért
dobogott. Ez is bizonyára hozzájárult a �mozgósítás� si-
keréhez. A szív kialakulásakor megjelent újra a repülõ-
gép, s az onnét készített felvételek egy kockája lesz jö-
võre az ajándékkártyán szereplõ szíves légi fotó. A �szív-

öröm� után a Márkus Színház varázsolta a színpadra a
gyerekeknek Indiát, majd Fülep Benedek blockflöte-
mûvész �szívhez szóló� furulyavarázzsal ajándékozta
meg a közönséget. E nap sikeréhez hozzájárult a DELL-
cég ingyenes vízi játszótere is! A vasárnapi családi nap
eseményeit is vegyük sorra: a vízi versenyek csúcspont-
ja volt a kb. 20 gyermekversenyzõ vízi futó versenye.
Forrt a Balaton vize. A gyerkõcprogram jól kiegészítette,
folytatta a Játékos tudomány megkezdte derûs alaphan-
gulatot, a játéksziget külön világának fenntartását. Joós
Tamás gyermekeket hangszeres zenélésre késztetõ mû-
sora nagyszerûen illett a játszadalomba! A Szironta
csengettyûegyüttes koncertjén egy különös tünemény
történt! Miközben csengettyûikkel karácsonyi hangula-
tot teremtettek, elkezdett esni a nyári hó! Szállingózni
kezdtek a nyárfaszöszök úgy, mint a hó! Pedig a nyárfa-
virágzás már rég megvolt. Ugye, kedves olvasó, mindezt
nyugodtan vehetjük az áldás jelének?! A Langaléta ga-

rabonciások gólyalábas mókáit kétszeresen is magas
színvonalú elõadásnak tartjuk. És következett a végpont,
a száz perecbõl készült korona bemutatása! 3 éves kor-
tól kezdve járultak a koronához a lurkók éveik szerint,
hogy részesei lehessenek a perec közös, szertartásos
elfogyasztásának. Nagyon szép pillanatok voltak ezek!
Ráadásként még a M.É.Z együttes adott remek koncer-
tet ír és skót dalokat elõadva! Köszönet jár a rendezvény
sikeres lebonyolításáért Szili Józseféknek, Tóth Te-
riéknek, Vass Lajoséknak, a Gamesz munkatársai-
nak, Gubányi Katának, a szívalkotás lebonyolítóinak
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(Szabó Gábor, Döme Tamás, Csehi Gábor, Fontányi
Zsolt, Jancsó Béla, Hirschmann Attila, Széles Ági és
Ágota, Kiss Kata, Hirschmann Renáta) továbbá a rende-
zõ csapat fiataljainak (Széles Zoli, Horváth Marci, Hor-
váth Balázs, Csikós Marci, Retki Botond, Hajdú Bence,
Gál Kincsõ, Haupt Minna, Gál Peti, Nagy Balázs), és ter-
mészetesen a tourinformos munkatársaknak! 
A Szent István-napi ünnepségek �ránk esõ� részérõl pár
mondat: az ünnep elõestjén a templomban szép számú
érdeklõdõ elõtt Molnár Imre történész, szociológus dip-
lomata tartott elmélkedés formájú elõadást �A magyar-
ság keresztény küldetése Európában� címmel. A Szent
István-i idõktõl a máig meghúzott sorsív záró pontja a
gondolat, hogy az új alkotmányunk deklaráltan is lehetõ-
séget nyújt arra, hogy népünk, nemzetünk a kor kihívá-
sainak megfelelõen újra a kereszténység védelmezõje
legyen. Mint 1920, de még inkább 1867 elõtt. A másna-
pi városi ünnepség nagyon szép volt! Gróf Zichy László
kiváló köszöntõt mondott, Széles Ágota énekeivel, vers-
szövegeivel remekül tartotta fenn az ünnep hangulatát,
és az ünnepség kedves fénypontja a díszpolgári címek
adományozása, illetve a Zamárdiért sokat tevõk kitünte-
tése. De errõl a hírmondó más cikke emlékezik meg.
Mindenesetre a Közösségi Ház, mint intézmény, szere-
tettel gratulál az új díszpolgároknak, Kocsi György plé-
bános úrnak, Nagy Dezsõné Magdinak, Kiss Jenõné Éva
néninek és mind a többi kitüntetettnek! 

Elõzetesen szeptemberi programjainkról dióhéj-
ban: a vízi háladás idén ismét a kikötõben lesz, éppen al-
konyatkor, azaz fél 8-kor kezdõdik! A város SZMSZ-ében
található faktum, hogy Zamárdi fõ ünnepe Kisboldo-
gasszony napja, vagyis a búcsú napja. Hétvégére csúsz-
ván, az ünnepi szentmise 13-án, vasárnap fél 9-kor lesz.
Utána a város is hozzátéve a magáét, a templomtéren al-
kalmas idõjárás esetén térzene köszönti a zamárdiakat.
A kilátónk idén lesz 15 éves. Még tervezés alatt áll, de

szeretnénk elõzõ este, 12-én a toronyt �ünneplõbe öltöz-
tetni�.
A szeptember 24-e és 27-e közti Krakkó környéki kirán-
dulásra már több mint 30-an jelentkeztek. A 40 fõs busz-
ban még van hely, ez úton is szeretettel invitáljuk az ér-
deklõdõket. Íme a várható program:

1.nap: Zamárdi � Budapest � Besztercebánya (óváros) �
Árva vára � Oravka� Krakkó (Találkozás az idegenveze-
tõvel kb. 17 órakor, szállás elfoglalása, majd városnézõ
séta a Fõ téren és környékén.)

2.nap: Krakkó (Wawel: 9:00 � 10:30) - Auschwitz, Birke-
nau (12:00-16:30, itt ebéd egy városi vendéglõben) �
Wieliczka (18:00-19:30)

3.nap: Krakkó (az Isteni Irgalmasság Bazilikája, benne a
magyar szentek kápolnájával, 8.30 � 9:30) - Debno (kas-
tély, Balassi Bálint emléke � 10:30-11:00) � Tarnow (Bem,
Petõfi, fõ tér, ebéd: 11:30-13:30) �� Gorlice (világháborús
múzeum, 15:00-16:00) � vissza Bieczre (Nagy Lajos ki-
rály lánya, Szent Hedvig nyomában, 17:00-18:00) -
Luzna (katonai temetõ az erdõben, 19:00-20:00)

4.nap: Limanowa (Muhr Ottmár és huszárjainak hõstette
és temetõje, 9:30-10:00) - Ószandec (fõ tere és Árpád
házi Szent Kinga nyomában, 11:00-13:00, ebéddel) � ha-
zafelé Felvidéken: Ólubló (14:00-14:30) � Podolin (15:00-
15:30) � Csorba-tó (16:30-17:00) � Liptószentmiklós �
Budapest - Zamárdi.

Érdeklõdni lehet a 30-3325009-es telefonszámon vagy a
koz.haz@zamardikhaz.t-online címen.

Gál Péter közmûv. mts.  

NABE HÍREK

125 éves lenne Agatha Christie

Egy és negyed százada született Agatha Christie, kinek
neve sok helyütt napjainkban is egyet jelent a detektívre-
gényekkel. Ha megkérdeznénk néhányat az utca emberei
közül, akkor valószínûleg az alábbi könyvek jutnának
elsõre eszükbe: Tíz kicsi néger, Nyaraló gyilkosok, Holt-
test a könyvtárszobában, Az Ackroyd-gyilkosság, vagy
épp az ABC gyilkosságok. Ám azt kevesen tudják, hogy
Mrs. Christie nem csak a szürke agysejteket megdolgoz-

tató, sokszor thriller elemekkel tarkított krimiket írt. Ol-
vashatunk tõle verseket, meséket; Mary Westmacott ál-
név alatt például hat romantikus regénye is megjelent�
Ráadásul színdarabjait is világszerte játsszák.

� Három darabját (Feketekávé, A váratlan ven-
dég, Pókháló) Charles Osborne regényesítette meg, aki
ezzel a lépéssel meglehetõsen ritka, egyedi feldolgozását
választotta a mûveknek.
� Kilencet maga Agatha dramatizált korábban írt
novelláiból illetve regényeibõl (egyet Gerard Vernerrel
közösen /Towards Zero/), míg további kilenchez más-
más drámaíró neve köthetõ.
� Négy eredetileg is színmûnek íródott.
Némelyik színmû eltér a könyvbéli változattól, hol ki-
sebb, hol nagyobb részben. Míg egyikben a végkifejletet
változtatta meg (Murder on

the Nile), addig a másikban a neveket. Sõt, volt, hogy
nem is az eredeti detektívet szerepeltette. Ennek legfõbb
oka az volt, hogy Agatha egy idõ után annyira ellenszen-



vesnek találta Poirot-t, hogy már a színházban sem tud-
ta elviselni. Épp ezért nem egyszer könnyûszerrel váltot-
ta le a kis belgát (The Hollow, Appointment with Death,
Go Back for Murder). 
Volt, hogy lánya, Rosalind ellenezte a darab bemutatását
(például a Fiddlers Three esetében), mert féltette anyja
hírnevét, viszont az is megesett, hogy maga Agatha
Christie tartott attól, hogy nevetségessé teszi magát, ha
színpadra alkalmazza egy már jól ismert mûvét (A vád
tanúja). 
Azonban kevesen tudják, hogy leghíresebb darabjának,
az 1952. november 25-e óta mind a mai napig megsza-
kítás nélkül játszott Az egérfogónak alapja nem novella,
de nem is regény, hanem rádiójáték, melyet Christie Má-
ria királynõ 80. születésnapjára írt, és amit 1947. május
30-án sugároztak. Az írónõ tiszteletdíjként ezer guinea-t
kért, amelyet felajánlott a Southport
Városi Kórház Gyermekjátékainak
Alapítványának. Az írónõ a rádiójá-
ték ötletét egy örökbefogadott kisgye-
rek 1945-ös tragédiájából merítette.
S hogy néhány érdekességgel szolgál-
junk eme remekmûvel kapcsolatban:
� Az Ambassadors Theatre
huszonkét évig adott otthont a da-
rabnak, ahol 1960-tól évente cserélõ-
dõ szereposztással futott. Itt 1974.
március 23-ig játszották, ezután át-
került a St. Martin�s Theatre-be, ami
azóta is az otthona.
� A darab címét meg kellett
változtatniuk, mivel a második világ-
háború elõtt egy Emile Littler nevû
férfi már bemutatott egy darabot Há-
rom vak egér címen. Az Egérfogó ne-
vet Anthony Hicks a Hamletbõl köl-
csönözte.
� A darab híres csavaros végé-
rõl, ami miatt minden elõadás végén
megkérik a nézõket, hogy senkinek
ne árulják el a befejezést.
� 60 év alatt nem kevesebb,
mint 403 színész és színésznõ állt a
színpadon, 124 mérföldnyi inget va-
saltak ki, valamint 426 tonna jégkré-
met adtak el. Mindössze egy valami
van, ami a legelsõ elõadás óta állan-
dó szereplõje a darabnak: az óra a
kandallópárkányon.
A darab sikerét mi sem bizonyíthatja
jobban, hogy hazánkban tíz évvel a
londoni bemutató után mûsorra tûz-
ték, és már legalább tizenhárom kü-
lönbözõ társulat játszotta � csak
2015-ben kettõ is, ráadásul a bemu-
tató is egy napra esett.

Egyes írók neve az idõ múlásával kopik, mûveik pedig a
feledés homályába vesznek. Hogy mi lehet a titka pont
Agatha Christie-nek, vagy épp Az egérfogónak? Talán
sosem derül ki. Mindenesetre az a könnyedség és õszin-
teség, amivel megjeleníti helyszíneit, szinte azonnal ma-
gával ragadja a legtöbb embert. Akár barátságos kis
panzióról van szó, akár egy luxushajóról. Az olvasó rög-
tön ott akar lenni: séta St. Mary Meadben, hajókázás a
Níluson, vagy épp utazás az Orient Expresszen.
Végezetül csak annyit mondhatok, bátran ajánlom min-
denkinek, hogy ha kedvet érez hozzá és teheti, olvasson
Agatha Christie-t, hiszen a krimi királynõjének szelleme
kortalan, amit mi sem bizonyít jobban, hogy mûvei kö-
zel száz év távlatából is mind a mai napig sikeresek.

Trauzál Andrea

Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2015. szeptember

Idén is jaj a seregélyeknek!
II. Madárijesztõ-készítõ verseny

valamint
Házi lekvárok és szörpök versenye

Idõpont: 2015.09.19. ( szombat )
Helyszín: Zamárdi Tájház

(esõ esetén Zamárdi Közösségi Ház)

PROGRAM:

09.00-10.00 Madárijesztõk, szörpök, lekvárok leadása, nevezése( A ma-
dárijesztõ-készítõ versenyre egyének, csoportok, baráti tár-
saságok, iskolai osztályok nevezését is várjuk! )
A helyszínen is lehetõség lesz madárijesztõ készítésére, de 
anyagot nem tudunk biztosítani. 

10.00-13.00 Kézmûves foglalkozás
Játszóház, arcfestés, rajzverseny
Gyermekprogramok
Mesesarok Telegdi Ágnessel

13.00 órakor Madárijesztõ verseny eredményhirdetése
13.30 órától Lufibohóc

Táncház

Lekváros palacsinta, zsíros kenyér
Házi szörp, finom borok

Mindenkit szeretettel vár a rendezvényre a 
Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja!
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Csatlakozás a klímavédelmi kezdeményezéshez

Csoportunk rendkívül fontosnak tartja, hogy vigyáz-
zunk Földünk értékeire, valamint felelõsséget érzünk az-
iránt is, hogy gyermekeink és unokáink számára élhetõ és
biztonságos környezetet biztosítsunk és hagyjunk magunk
után.Ezért csatlakozunk dr. Áder János köztársasági elnök
felhívására a klímavédelmi aláírásgyûjtõ kezdeményezés-
hez, a nemzetközi összefogást erõsítve. Kérem, látogassa-
nak el a www.elobolygonk.hu/ honlapra, és aláírásukkal tá-
mogassák Önök is ezt a kezdeményezést! A klímavoks le-
adásához a számítógéppel, internettel nem rendelkezõknek
is segítséget nyújtunk.
Dr. Áder János köztársasági elnök az alábbi szavakkal hív
fel mindenkit a csatlakozásra:

�Az elmúlt 50 évben megsokszorozódott az emberi tevé-
kenységgel összefüggõ szén-dioxid és más, a légköri folyama-
tokat kedvezõtlenül befolyásoló káros anyagok légkörbe jutá-
sa. Vízválasztóhoz érkeztünk. Klímánk védelme a 21. század
legfontosabb kérdésévé lépett elõ.

Az üvegházhatású gázok ma már olyan koncentráció-
ban vannak jelen a mindössze néhány tíz kilométer vastagsá-
gú légkörünkben, ami drámaian befolyásolja földünk éghajla-
tát. A globális felmelegedés negatív hatásai mind szélsõsége-
sebb idõjárási viszonyokat, egyre több és egyre súlyosabb ter-
mészeti katasztrófát idéznek elõ. Mi már a saját bõrünkön
érezzük a klímaváltozás negatív következményeit, és szembe
kell néznünk azzal, hogy közel a pillanat, amikor a folyama-
tok végleg visszafordíthatatlanná válnak. Ha mi nem változta-
tunk, unokáinknak már nem lesz módjuk a beavatkozásra.

Jövõnk érdekében a közös felelõsségbõl és közös cselek-

vésbõl nekünk, magyaroknak is vállalnunk kell a ránk esõ
részt. Most csak rajtunk múlik, hogy klímavoksainkkal má-
soknak is jó példát mutatva kifejezésre juttassuk azt az egysé-
get és elszántságot, amit világunk vezetõitõl is elvárunk a fel-
növekvõ nemzedékek és élõ bolygónk klímájának védelmé-
ben. 

A párizsi klímacsúcs döntõ lépést jelenthet az emberisé-
get fenyegetõ veszély megoldásában. Al Gore � az Amerikai
Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnöke � vál-
lalta, hogy egymilliárd ember támogatását gyûjti össze. Kezde-
ményezése arra irányul, hogy klímánk védelme érdekében egy-
ségre és cselekvésre ösztönözzük világunk 2015 decemberében
Párizsban összegyûlõ vezetõit. 

Ezt a nemes célt magam is támogatom. Ezért Magyar-
ország köztársasági elnökeként arra kérem Önt, hogy egyetér-
tése esetén klímavoksával csatlakozzon ahhoz a reményeink
szerint egymilliárd emberhez, akinek szavát minden ország ve-
zetõjének figyelembe kell vennie a párizsi klímacsúcson.
Emeljük fel közösen a hangunkat!�

(Forrás: www.elobolygonk.hu)

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
2015. szeptember 6-án vasárnap 17 órától a

Zamárdi Közösségi Házban (Honvéd utca 6.)

a DUNA TV Magyar Örökség-díjas 
honismereti magazinmûsorának fõszereplõivel:

KENYERES OSZKÁRRAL ÉS JAKAB SÁNDORRAL
A Duna Televízión 2011 óta fut a Hazajárók címû sorozat,
amely a Kárpát-medence legszebb, legérdekesebb tájait és
határon túli magyar közösségeit mutatja be a nézõknek. A
közönségtalálkozón Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, a
mûsor két szereplõje mesél a mûsor létrejöttérõl, az egyes
epizódok elkészítésérõl és az utazások során felmerülõ ne-
hézségekrõl. A mûsor alapvetõ célja a Kárpát-medence ke-
vésbé ismert helyeinek, természeti kincseinek bemutatása,
túratippek adása a turistáknak, mindezt összekötve a ha-
táron túli magyarság mindennapjainak leírásával.

A belépés ingyenes!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Figyelemfelhívás a szelektív szigetek környeze-
tére

Szelektíven gyûjtsük a hulladékot! � egyre többször és
egyre több helyrõl halljuk a figyelmeztetést. A szelektív
szigetek száma is nõ, de használni nem tudjuk azokat.
Használt pelenka, vegyszeres flakon, faágak, ruha, villany-
körte is kerül szelektív kukákba. Sokszor viszont mellé.
Aki a nyáron Zamárdiban járt, vagy nap mint nap a város
utcáin közlekedik, bizonyára feltûnt számára, hogy sok-
szor milyen állapotok vannak a szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek környékén.
A jogszabály szerint a gyûjtõszigetek mellé nem szabad
vegyes hulladékot, lomot elhelyezni, mert az illegális hul-
ladéklerakásnak minõsül! 
A Balaton egyik legfõbb turisztikai központja Zamárdi, ne
hagyjuk, tegyünk ellene, hogy a városképet a szigetek mel-
lé lerakott szeméthalom ne csúfítsa! 
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

BARÁTI KÖR HÍREI

KIRÁNDULÁS NYUGAT � MAGYARORSZÁGRA

Idõpont: szeptember 26 � 27 /szombat � vasárnap/
Úti cél: Kõszeg � Szombathely � Kámon � Ják
Program: 
1. nap
Városnézés Kõszegen, délután vidám szüreti parádé,
kirándulás a Király-völgybe, vacsora az Irottkõ étterem-
ben, szállás Szombathelyen
2. nap
Városnézés, falumúzeum, majd ebéd Szombathelyen,
délután a kámoni arborétum és a jáki templom megte-
kintése
Hazaérkezés 20 óra körül.

Várható költség 12 000 Ft, tagoknak 10 500, amely a

kirándulás teljes költségét tartalmazza. 5 000 Ft elõle-

get legközelebbi összejövetelünkön, augusztus 31-én 17

és 18 óra között lehet befizetni.

Elõzetes jelentkezés telefonon:

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

Korlátozott számban jelentkezõket még elfogadunk.

Lurkók, vitorlára!

Befejezõdött a 2015. évi Lurkó program, mely ismét nagy
sikert és népszerûséget hozott Zamárdinak, hiszen 4 alka-
lommal tudtuk megrendezni a díjmentes vitorláztatást
gyermekek számára. A rendezvényeken átlagosan 60-65
gyerek vett részt alkalmanként, és mint kiderült, voltak,
akik �repetáztak� is, és visszajöttek egy késõbbi programra.

A program sikerét mutatja az is, hogy sok szülõ másik nya-
ralóteleprõl érkezett a programra Zamárdiba, pedig a vi-
torláztatást alapvetõen a Zamárdiban nyaralók számára ta-
lálták ki a szervezõk.

Sajnos a legelsõ alkalommal a vihar �elsöpörte� a rendez-
vényt, de ez minden szabadtéri rendezvény esetében felme-
rülõ kockázat.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a város vezetésé-
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Bodor Péter
motorcsónak Európa bajnok 2015. évben!

Az elõzõ számban is hírt adtunk, hogy a Váci Autó ver-
senyzõje, Bodor Peti második helyezést ért el Baján, a
motorcsónak EB F-250 futamsorozaton, és ezzel esélyes-
sé vált egy Európa-bajnoki cím elérésére.

Az utolsó verseny Bitterfeldben, (Németország) került
lebonyolításra augusztus 7-9 között. A szeles idõ miatt
csak vasárnap tudták az idõmérõket és a futamokat meg-
rendezni, ami feszített tempót jelentett a versenyzõk szá-
mára. Az elsõ futamot Péter nyerte a Baján elsõ helye-
zett olasz Rossi elõtt. A második futamban az olasz ver-
senyzõ bukott, és ezzel kiesett a további versenybõl. Így
óvatos hajózással Péter magabiztosan megnyerte a hát-
ralévõ futamokat, ezzel a versenyt, és így az összesítés-
ben 

2015 év motorcsónak 
Európa-bajnoka lett a Formula 250 kategóriában!

A Váci Autó SE versenyzõje ezzel újabb sikert könyvel-
het el a motorcsónaksportban, és méltó nevet szerzett
Zamárdi számára is, hiszen 4 éve már Zamárdi �színei-
ben� versenyez, hajóján és versenyruháján is szerepel az
ismert logó, �Zamárdi, a Balaton szíve�. Reméljük, hogy
sikerül még sokszor a dobogó legmagasabb fokára állnia.

Még hátra van a világbajnokság, mely szeptember 4-6
között kerül megrendezésre Csehországban, és melyen
már mint Európa-bajnok, Péter szintén az esélyesek kö-
zött szerepel.

Bodor Péter részt vesz az 2015. szeptember 11-13 között
szervezett �Zamárdi Wind és Waves� rendezvénysoroza-
ton, ahol kiállításra kerül a versenyhajója is, és minden
zamárdi lakos megismerkedhet a zamárdi Európa baj-
nokkal személyesen is. 
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk ezen a rendezvé-
nyen!

Szurkoljunk együtt Bodor Péter újabb sikeréért!

Margó György
Váci Autó SE

elnöke

nek, hogy támogatta a rendezvények megtartását, Sövény
Pálnak és Harsay János kapitányoknak, hogy minden �ka-
lóznak� élményt szereztek és megismertették õket a vitor-
lázás nagyszerû érzésével.
Ugyancsak véget ért, sikeresen, a két alkalommal szerve-
zett �kalóz� vitorlás napközi tábor gyerekek részére, ahol
négy nap alatt megismerhették a vitorlázás alapjait, és kép-
zett kalózokká válhattak.
A program sikeréhez a szép idõn kívül nagyban hozzájárult
a TOURINFORM iroda, amely népszerûsítette és szervez-
te a résztvevõket, valamint az �Imre büfé�, ahol a kiváló ét-
kezés garantálta a legénység fizikai állapotát. 

Reméljük, hogy jövõre is sikerül folytatni ezeket a népsze-
rû programsorozatokat, melyek mára már Zamárdi sajátja-
ivá váltak.

Margó György    Váci Autó SE 



Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

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

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

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

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

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

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária
Következõ lapzárta: 2015. szeptember 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

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

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

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

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

Poeltenberger Ernõ köz sarkán lévõ imaház.

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2015. szeptember

Szeptember hónapban
Zamárdi

csütörtök 18 óra
szombat  18 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 18 óra
vasárnap 10 óra


