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Avarruhába bújt a föld
a fázós fák alatt,
amíg a szél, a dölyfös úr
a tájon átszaladt.

Zörgetve fákat, bokrokat,
haladt a hegytetõn,
mögötte rétek borzongtak
kopáran, reszketõn.

Az erdõ kábán álmodott,
álmában égig ért,
álma langyos, új tavaszt,
szikrázó fényt ígért,

hol fészek ring a lombokon,
s körötte dal fakad,
és éjjel minden odvában
mókusok alszanak.

Álmodik a völgy, a rét,
a tó is megpihen,
miközben zúg a hûvös szél;
az õszi rekviem.

Mentovics Éva:
Õszi rekviem

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc leverése
után az 1848�49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista dik-
tatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely

a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Lakossági fórum
2015. szeptember 25-én lakossági fórumot tartottunk a
Közösségi Házban.
1. napirendi pontként Csákovics Gyula polgármester úr
néhány közérdekû információt mondott el. Ezt közöljük
azok kedvéért, akik nem jöttek el, ill. nem nézték a
Zamárdi Tv adását.

1. Orvosi rendelõk:
Többen kérdezték, hogy miért újítottuk fel az orvosi ren-
delõkben a vizesblokkokat a teljes átalakítás elõtt. A vi-
zesblokkok felújítására az ÁNTSZ kötelezte az Önkor-
mányzatot. A rendelõk korszerûsítésére akkor már bead-
tuk a pályázatot, de elsõ körben nem nyertünk.  A ható-
ságtól kapott határidõ viszont lejárt. Végül sikeresen pá-
lyáztunk, s 60 millió forint támogatást ítéltek meg. A je-
lenlegi orvosi rendelõk helye ideiglenes állapot. Köszön-
jük mindenki türelmét annak érdekében, hogy az alapel-
látás körülményei sokkal magasabb színvonalúak legye-
nek. A megújult rendelõk októberben átadásra kerülnek.

2. Templom tér:
A  Templom tér 1994-ben újult meg, azóta nem történt
fejlesztés, ezért döntöttünk az átalakítás mellett. Tavaly
megvásároltuk az iskola melletti ingatlant. Ezen a telken
parkolók lesznek, bõvítjük az iskola udvarát, ill. a telek
hátsó részén konyhakertet tervezünk kialakítani. Itt a diá-
kok saját maguk termeszthetnek zöldséget, melyet az is-
kola konyháján fel lehet használni.A tér rendezése már
elkészült volna, de változtak a jogszabályok, a
parkolóépítés engedélyköteles lett. Le kellett folytatni az
engedélyezési eljárásokat. A térburkolás, vízelvezetés is
megvalósításra kerül. Szeretnénk emléket állítani azok-
nak a személyeknek, akik meghatározóak voltak a tele-
pülés újratelepítésében ( Grasso Vilabard, Lécs Ágos-
ton). Ebben az évben befejezõdik az engedélyek beszer-
zése. 2016 nyarán valósul meg a beruházás, szept. 8-án,
a búcsú napján szeretnénk átadni.

3. Szabadság tér:
A tér rendezésének elsõ üteme  megvalósult , elkészült
az állomás mögötti parkoló. Szeptember 29-ei ülésén
dönt a képviselõ-testület a közbeszerzési eljárásról. A tér
átmenõ forgalom nélküli lesz térburkolással, parkosítás-
sal. Várhatóan a jövõ év elsõ harmadában sikerül befe-
jezni. Terveink szerint megújul a piac, ill. a Sport tér is.

4. A Honvéd utcai csomópont:
A lámpák mûködési hibáiért sokan az Önkormányzatot

hibáztatták. Tudniuk kell, hogy hónapok óta kifejezzük
elégedetlenségünket a csomópont mûködésével kap-
csolatban.A csomópont elképzelése jó, azonban a kivite-
lezése nem megfelelõ. A probléma az , hogy a közutas
és a vasúti forgalomtechnikai rendszerek nincsenek
szinkronban. Többször alakult ki balesetveszélyes hely-
zet, sajnos több baleset is történt. A kivitelezõ próbál ki-
bújni a felelõsség alól. A sok alvállalkozó között elvesz-
tek a feladatok. Legutóbb kértük a közlekedésfelügyele-
tet, hogy ne járuljon hozzá a munka átvételéhez. Az út
nem az Önkormányzat kezelésében van,a vasút üzemi
terület. A történésekrõl nem is mindig értesítik az Önkor-
mányzatot, a legutolsó helyszíni szemlére meg sem hív-
ták. Törekszünk arra, hogy minél biztonságosabb meg-
oldás szülessen, de kérjük a fegyelmezett és figyelmes
közlekedést.

5. Régészeti feltárás:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött megálla-
podást az Önkormányzat.1 telket tártak fel a Rétföldi ut-
cában,60 sírhelyet találtak. Az Önkormányzat 1 millió fo-
rintot vállalt. A feltárás összességében 2 millió forintba
került (földmunkák, stb.) Még a leletmentés, restaurálás
költségei pluszként jelentkeznek. Folytatni kívánjuk  a
feltárásokat, ill. segíteni  a tulajdonosoknak, hogy épít-
hessenek ezekre a telkekre. Szeretnénk pályázni is az
egyetemmel közösen, de a tulajdonosoknak is hozzá
kell járulniuk a költségekhez (kb. 127 ezer Ft-tal-a tûz-
szerészeti feltárás költsége). Szeretnénk az eredménye-
ket publikáltatni, s felmerült vándorkiállítás létrehozása
is.

6. Óvoda:
A felújított óvodára felkerült a fotovoltaikus rendszer,
amely kielégíti az óvoda elektromos igényét.

A 14 millió forint pályázati pénzhez 6 millió forintot tett
hozzá az Önkormányzat.

7. Zamárdi és Szántód közötti turisztikai együtt-
mûködés
Szántód község polgármesterével találkozva felmerült a
két település közötti  együttmûködés igénye.Szeretnénk
elindítani a két település között egy rendszeres járatot

( kis buszt),amely  Széplak-alsótól Szántód révig közle-
kedne, s érintené a fontosabb vállalkozásokat. Lehetõsé-
ge lenne a turistáknak a települések megismerésén kívül
megkóstolni ételeket, italokat, fagylaltot. Várjuk a vállal-
kozók jelentkezését a projektben való részvételre.

Rövid hírek

10 évvel ezelõtt, 2005-ben kapta meg a zamárdi avar kori temetõ az �Örökségünk - Somogyország Kin-
cse� elismerést. A kitüntetõ címet a Somogy Megyei Önkormányzat adományozta Friesz Károlyné
zamárdi lakos jelzése alapján.

A település nevében köszönetemet fejezem ki Friesz Károlynénak.

Csákovics Gyula polgármester
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Tájékoztatás Zamárdi Város Önkormányzatának 2015. évi beruházásairól 

Zamárdi Város Önkormányzatának 2015. évi elfogadott
költségvetésében hozzávetõlegesen 400.000.000,-Ft ke-
rült biztosításra a beruházási feladatok elvégzésére.
A költségvetési évet a nyári szezon mindig két részre
osztja, melyben az I. félév a domináns, köszönhetõen
annak, hogy a szezonalitással összefüggõ beruházáso-
kat, üzemeltetési/fenntartási feladatokat ebben az idõ-
szakban kell elvégezni.
Zamárdi város 2015. évi költségvetésében szereplõ be-
ruházási tételek magas száma miatt a költségvetés vég-
leges elfogadását követõen azonnal kivitelezési munká-
latok kezdõdtek.
Az alábbiakban felsorolásra kerülnek az I. félév során
megvalósult jelentõsebb projektek:

�Útburkolat felújítások kivitelezési munkái� az alábbi
helyeken:

� Harcsa utcának a Panoráma utca � Szent István utca 
közötti szakasza

� Csokonai köznek a Szent István utca  � Panoráma ut-
ca közötti szakasza

� Damjanich J. utcának a Nagy Sándor utca � József At-
tila utca közötti szakasza

� Vasvári Pál utcának a Dessewffy utca � Gáspár András
utca közötti szakasza

� Gáspár András utcának a Vasvári Pál utca - Táncsics 
Mihály utca közötti szakasza

� Jegenye utcának a Dessewffy utca - Balaton utca kö-
zötti szakasza

� Munkácsy Mihály utcának a strand elõtti 45 fm hosszú
szakasza

� Gábor Áron utcának a Dessewffy utca és a part közöt-
ti szakasza

� Kálmán Imre utcának a Fecske utca - Folyó utca közöt-
ti szakasza

� Szigligeti utcának a Fecske utca - Folyó utca közötti 
szakasza

Fenti utcákban a meglévõ szilárd burkolatok kerültek fel-
újításra/cserére, a szükséges csatlakozó padkák rende-
zésével, közmûaknák szintre emelésével. A város ebben
az évben egyedülállóan magas összeget biztosított a
rossz állagú utak felújítására, melynek köszönhetõen 10
utca kapott részben vagy egészben új burkolatot.
Bekerülési költség: bruttó 61.522.980,-Ft.

�Szabadság tér gépjármûparkoló és kapcsolódó gya-
logos felületek építési munkái�  
A városközpont megújítása a Dél-Balatoni vasútépítési
projekthez kapcsolódóan a város legnagyobb 2015. évi
beruházása. A vasútépítés idõbeni ütemezéséhez is
részben alkalmazkodva, a komplett átépítés két ütemre
lett bontva.Az I. ütem a vasútállomás épületének északi
oldalán található parkoló és az ahhoz kapcsolódó tér-
burkolatok kiépítését tartalmazta, csapadékvíz csatorna
építéssel, szükséges  közmûkiváltások elvégzésével.
A Szabadság tér és a Városháza K-i oldalán található út
megújítását magába foglaló II. ütem közbeszerzési
anyagának összeállítása megkezdõdött, azok megvaló-
sítása hamarosan megkezdõdik.
A megvalósult gépjármû parkoló és kapcsolódó gyalo-
gos felületek építési költsége: bruttó 33.907.698,-Ft.

�Kiss Ernõ utcai többgenerációs játszótér kiépítési
munkái�   
A Kiss Ernõ utcai �volt fizetõs strand� területén épül az
üdülõterület -legnagyobb komplex játszóeszközét is ma-
gába foglaló- új játszótere. 
A klasszikus gyerekjátszótér funkciókon felül (játszóvár,
hinták, homokozók, csúszdák stb.) a sportolni vágyók
igényeit is kiszolgálja a park, többek között streetball pá-
lya kialakítására és kültéri erõsítõgépek telepítésére is
sor került.
A pihenést elõnyben részesítõket a pergolával ellátott pi-
henõsarok várja. A játszótérhez kapcsolódóan a kerék-
párok tárolása és gépkocsik parkolása egyaránt biztosí-
tott.
A játszótér bekerülési költsége bruttó 30.715.903,-Ft.

�Harcsa utca, Panoráma utcától északra lévõ szaka-
szának útépítése�
Az érintett szakaszon komplett útépítési munka történt
teljes alépítményi rétegrend beépítésével, 1 db ivóvíz be-
kötés átépítésével. 
Bekerülési költség: bruttó 15.923.870,-Ft.

�Nyárfa utca Bácskai utca � Kecskeméti utca közötti
szakaszának útépítése�
Az érintett szakaszon komplett útépítési munka történt
teljes alépítményi rétegrend beépítésével, 10 db ivóvíz
bekötés átépítésével, a Bácskai utca � Nyárfa utca cso-
mópontjának és vízelvezetési problémájának rendezésé-
vel.
Bekerülési költség bruttó 11.976.545,-Ft.

�4497 hrsz-ú út zúzalékos megerõsítése�
Szélescsapás utcához kapcsolódó 4497 hrsz-ú út zúza-
lékos kiépítésére került sor.
Bekerülési költség bruttó 528.447,-Ft.

�Bácskai utcai kishajó kikötõben 3 db elektromos
áramvételezési hely kiépítése�
A kiépített móló területén 3 db áramvételezésre alkalmas
speciális elektromos szekrény került telepítésre, melyek
használatával teljes körûen biztosítható a hajótulajdono-
sok részérõl felmerülõ elektromos energia igény. A szek-
rények ellátását a Bácskai utcai színpadtól vezetett új
elektromos kábel biztosítja. 
Bekerülési költség bruttó 1.480.312,-Ft.

�Bácskai utcai kikötõben vendégmóló bõvítése�
A kikötõben kiépített móló mellett rendelkezésre áll egy
szakaszon ún. �vendégmóló�, mely a hajókba történõ
be- és kiszállást, valamint a kikötést segíti elõ.
A beruházás keretében a hiányzó szakasz vonatkozásá-
ban is elkészült a vendégmóló így jelenleg valamennyi
bérelt hely esetében rendelkezésre áll és használható. 
Bekerülési költség bruttó 1.851.660,-Ft.

�Bácskai utcai kishajó kikötõ hínárvágási munkáinak
elvégzése�
Kettõ alkalommal került sor ebben az évben hínárvágási
munkálatokra.
A tavaszi vágás költsége bruttó 469.900,-Ft, a második
vágás elszámolása még folyamatban van.
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�Fekete István Általános Iskola mûfüves pályájának
felújítása�
A meglévõ mûfüves pálya állagmegóvó felújítása, javítá-
sa és gumi granulátum pótlási munkái elkészültek.
Bekerülési költség bruttó 438.023.-Ft

�Honvéd utcai buszváró létesítése�
A Hivatal forgalomtechnikai változtatásaival egyidejûleg
a Gamesz jóvoltából új buszváró került kiépítésre a Hon-
véd utcába, melyhez új esõbeálló is tartozik.

�Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése, akadály-
mentesítése� 
Az ÁNTSZ elõírásainak  megfelelõen  elkészült  mindkét
orvosi rendelõ vonatkozásában a helyiségek  burkolása,
festése,   az  épületben lévõ  közösségi  helyek kere-
kesszékkel közlekedõk általi megközelítésének biztosítá-
sa, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása bruttó
6.100.000.-Ft értékben.Idõközben az Önkormányzat
megnyert egy �orvosi rendelõ épületének átalakítására,
korszerûsítésére, akadálymentesítésére� vonatkozó pá-
lyázatot 60 MFt értékben, ígya fentieken felül az épület
teljes körû felújítása is  megkezdõdött és várhatóan 2015
októberében be is fejezõdik.
Önkormányzati saját erõt nem kellett biztosítani a pro-
jekthez, a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.

�Óvoda fotovoltaikus rendszerének kiépítése� 
Zamárdi Város Önkormányzata pályázati támogatást
nyert az óvoda fejlesztésére. Az óvoda épületén napele-

mek kerültek elhelyezésre és a napenergia az elektro-
mos rendszerbe kerül visszavezetésre, csökkentve ezzel
az óvoda energiaszükségletét.
A rendszer már üzemel, az eddigi tapasztalatok alapján
elképzelhetõ, hogy a nyári napsütéses idõszakban az
óvoda önellátó lesz elektromos energia vonatkozásá-
ban.
Az önkormányzat 14.341 eFt pályázati támogatást nyert
a rendszer kiépítéséhez 100 %-os támogatási intenzitás
mellett.

Megvalósítást megelõzõ elõkészítõ fázisban lévõ
projektek:
-Szabadság tér átépítésének II. üteme
-Templom tér D-i oldal kiépítése
-Fõ utca � Endrédi u. keresztezõdésénél buszmegálló
kiépítése

-Balaton- parti fejlesztéshez kapcsolódó kivitelezési 
munkák

-Balaton- parti fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési 
munkák.

Tervezési �engedélyezési fázis:
-Kiss Ernõ utcai parkoló (Eötvös u. � Kiss Ernõ u. sarkán)
-Templom tér D-i oldal tervei
-Általános Iskola melletti parkoló tervei
-Endrédi utcai gyalogjárda tervei

Kétszeri Balázs
beruházási és városüzemeltetési osztályvezetõ

Tájékoztató a vasúti átépítések kapcsán

Ezúton tájékoztatjuk a t. Lakosságot, hogy a �Lepsény
(Bez.) � Szántód-Kõröshegy (Kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti
pálya, vasúti mûtárgy és vasúti felsõvezeték, utak építési mun-
kái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, ma-
gasépítészeti, távközlési, külön szintû közút- vasút keresztezés
mûtárgyépítési, közmûkiváltási, kábelkiváltási munkák terve-
zési megvalósítása� elnevezésû, nemzetgazdaságilag kiemelt
projekt befejezési határideje 2015. október 31. 

A kivitelezõ: a Délipart 2013. konzorcium (8600 Siófok,
Kele u. 116.) 

A beruházó: NIF Zrt (1134 Budapest, Váci út 45.) 

A területek, melyeken az átépítés folyik, a MÁV és a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében vannak. (Ezért for-
dulhat elõ, hogy egy-egy útfelbontással, átépítéssel kapcso-
latban a polgármesteri hivatal dolgozói is csak az adott
munkavégzés napján szembesülnek.) 

Többnyire a zamárdi vasútállomás környezetében lévõ csomó-
pontban történt problémákkal (pl: hosszú várakozási idõ,
összevissza mûködõ közúti és vasúti jelzések, piros lámpa
ellenére felnyíló sorompó, stb.) és annak jelenlegi mûködé-
sével a hivatal nem ért egyet.  Június óta folyamatosan - írás-
ban, szóban - jelezzük a hiányosságokat, problémákat. Szá-
mos egyeztetõ tárgyaláson, helyszíni szemlén vagyunk túl
az érintett szakhatóságokkal, mûszaki ellenõrrel.  Panasza-
ink, észrevételeink kivizsgálása okán több eljárás van folya-
matban. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az átépítéssel érintett

terület munkaterület végleges forgalomba helyezési eljárá-
sa a fenti határidõ után történik.

Amennyiben észrevételük van, kérem mindenképp jelezzék
a hivatalnál, illetve tájékozódhatnak a Délipart 2013. kon-
zorciumnál, email: db1@vasuttechnika.hu,
telefonszám: 06 30 721 6354.

Zamárdi, 2015. augusztus 24.

Kétszeri Balázs                 dr. Dudás Anita 

Kötelezõ kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás

Tájékoztatjuk a tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy
2015. október 2-tõl október 24-ig Zamárdi település
területén ütemezett sormunkavégzés keretében a Magyar
Kémény Kft kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást
végez.

A szolgáltatás ideje alatt a fényképes igazolvánnyal ren-
delkezõ kéményseprõt az ingatlanokba szíveskedjenek
beengedni.

A közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni, a
feladat ellátásához szükséges feltételeket pedig biztosí-
tani.

Kérjük, hogy a fentiek alapján az ingatlanukat felkeresõ
kéményseprõvel szíveskedjenek együttmûködni.

Zamárdi PMH
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Örömmel értesítjük, hogy Zamárdi településén 2015. november hónaptól bevezetésre kerül a HÁZHOZ MENÕ
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS. Ez az új gyûjtési módszer kényelmes megoldást nyújt, hiszen a háztartási hulla-
dékhoz hasonlóan a gyûjtõautó közvetlenül az ingatlanok elõl szállítja el az újrahasznosításra szánt hulladé-
kot.
Önnek nincs más teendõje, mint a SIÓKOM Nonprofit Kft. által elõre biztosított �KÉK�, �SÁRGA� illetve
�ZÖLD� zsák(ok)ban (az alábbiakban meghatározott hulladékfajták szerint) kihelyezni ingatlana elé a szelek-
tíven gyûjtött, tiszta hulladékot, melyeket társaságunk elszállít. A gyûjtéshez a jelölt zsákokat folyamatosan
biztosítjuk, azaz ahányat Ön kihelyez, annyit pótolunk vissza (elsõ alkalommal mindenkihez két-két zsákot jut-
tatunk el postaládába illetve kerítésbe tûzve).A szállítási napok követhetõsége érdekében mellékletként csa-
tolunk egy hulladékszállítási rendet.

Egy újabb lépés Zamárdi korszerû hulladékgazdálkodásáért
Indul a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés
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A szállítási napok követhetõsége
érdekében mellékletként csato-
lunk egy hulladékszállítási rendet.
Együttmûködésére a környeze-
tünk védelme, környezeti kultú-
ránk javítása érdekében számí-

tunk. 

Támogatását elõre is köszönjük!

SIÓKOM Nonprofit Kft.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
SIÓKOM Nonprofit Kft.

Cím:

8600 Siófok, Hock J. köz 2. 2. em.
Tel/Fax: 84/503-200, 84/503-010

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A jelölt zsákok kiosztására a
Siókom Kft tájékoztatása szerint
várhatóan október utolsó hetében
kerül sor.
Tájékoztatjuk a kõhegyi ingatlan-

tulajdonosokat, hogy � kizárólag
ebben az évben - 2015. november
30-ig szerdai napokon a zöldhulla-
dék elszállításra kerül a Kõhegy-
rõl. 

Zamárdi PMH

Siófok Nonprofit Kft. 2015. 11. 01 - 2015. 12. 31 közötti hul-
ladékszállítási rendje Zamárdi lakóingatlanoknál.
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Beszámolók, hírek: 

Vízi hálaadás: A rendezvényt aznap rossz idõ-
járás elõzte meg, de tíz perccel a kezdés elõtt elállt az
esõ, a szél is alább hagyott, így a kikötõbe eljött negy-
ven ember nagyon meghitt, kellemes hangulatú ünne-
pi szezonzárást élt át. Még a nyugati égbolton egy
kis foltban a felhõzet is elvékonyodott két percre, ró-
zsaszínû napüdvözletként. Három vitorlás fénylett a
led-soroktól, felsorakozván a kikötõi öbölben. A vezér-
hajóról dobták a vízbe a �nyári áldás� koszorúját. A par-
ton humoros �szezonértékelõ� aforizmák hangzottak el,
majd komolyabb hangvételû vallomások. Felhangzott
zenekari elõadásban a Himnusz, majd a Balatonhoz illõ
szimfonikus zenék szálltak az estében. A résztvevõk a
végén hálásan köszönték, hogy ismét ilyen szép ün-
nepség kerekedett a parton. Valószínûleg Zamárdi az
egyetlen a tóparti települések között, amely ilyen szer-
tartásosan búcsúzik a nyártól, a szezontól, �kenyér-

adónktól, a Balatontól�. Köszönöm ezúton is Margó
Györgynek, Harsay Jánosnak, Kamarell Károlynak,
Mátay Lászlónak a vitorlások �fénybe fürdetését� és
Gubányi Katának az �áldáskoszorút�. 

Búcsúi térzene: A város okiratában is szerepel,
hogy Zamárdi fõ ünnepe a búcsú, Kisboldogasszony
napja. Ezért szerveztünk a búcsúi ünnepi misét követõ
térzenét a templomtérre. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a misérõl kijövõ emberek mily érdeklõdéssel hall-
gatták végig a félórás koncertet, s honorálták tapssal a
tabiak muzsikáját. Nagyon jó összeállítást készített
Sternóczky László karmester, közönség és zenekar ha-
mar egymásra talált a zene hullámhosszán ezen a szép
napos délelõttön! Zamárdi szinte a turizmusból él, már
rég nem hagyományos, gazdálkodó település. Renge-
teg a szórakoztató rendezvénye, így nem csoda, hogy
az évtizedek alatt elsorvadt búcsúja vásári, profán része
a nyári forgatagot követõen. De a rokoni hazalátogatás
mellett a nagymise egy kellemes térzenével együtte-
sen méltó 21. századi búcsúi ünnepe a városnak!

Színházi járat: Még jelentkezhetnek érdeklõ-
dõk a Veszprémi Petõfi Színházba induló bérletes �jára-
tunkra�. Az új évad kínálata szerintem jobb is, mint a ta-
valyi volt! Íme: 1. Eisemann � Szilágyi: Tokaji aszú � ze-
nés vígjáték; 2. Molnár Ferenc: Liliom; 3. Kocsik � So-
mogyi � Miklós: Abigél (musical); 4. Schiller: Ármány
és szerelem (romantikus színmû); Cooney: Család el-
len nincs orvosság (komédia). Az elõadások mindig
pénteken lesznek!

Városi 56-os ünnepség: Meghívott elõadónk
Kõ András neves újságíró, aki gimnazistaként átélte a
forradalmat és szabadságharcot, majd oknyomozó új-
ságíróként több 56-os könyvet is írt. Többek közt a Kos-
suth téri tömeggyilkosságról.

SULYOM-néptáncegyüttes: Örömmel tájékoz-
tatjuk a kedves olvasókat, hogy a képviselõ-testület tá-
mogatását is bírva, elindul a mostani 14-17 éves lányok
és fiúk csoportjaképpen Zamárdi város néptánce-
gyüttesének élete. Szugfill Zsolt tanár úr magas szintre
jutatta az elmúlt években a néptáncot végig állhatato-
san tanuló diákok tánctudását az iskolában, s ez adta
alapját a megalapításnak! Természetesen továbbra is õ
lesz a tanár, nagyon örülünk, hogy vállalta! Bízunk ben-
ne, az elkövetkezõ években sok öröme lesz a város la-
kóinak a csoportban, és akár mint az énekkar, a nép-
tánc együttes is öregbíteni fogja Zamárdi jó hírét fellé-
péseivel.

Gál Péter népmûvelõ

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

OKTÓBER

5-e, 9:00-: vásár
5-e, 17:00-: NABE-elõadás
6-a, 17:00: Aradi Vértanúk Emlékútján. Kerékpáros 

megemlékezés a vértanúkról Zamárdi 
róluk elnevezett utcáin. Találkozás a 
Magyar fájdalom-szobornál a 
Szabadság téren.

7-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
12-e, 9:00-: vásár
12-e, 14:30-:Véradás
22-e, 17:00-:Városi 56-os ünnepség. Mûsort adnak a 

diákok, meghívott elõadó: Kõ András 
újságíró, az 56-os történések kutatója. 
Utána: koszorúzás, a kilátó esti 
díszkivilágítása (alkalmas idõjárás 
esetén).

29-e, 9:00: vásár

Körök, klubok, egyesületek a Közösségi Házban:
- Nabe: minden hónap elsõ hétfõ, 17:00
- Egészségõr Egyesület:

minden hónap 3. hétfõ, 17:00
- Jóga: kedd, 16:00
- Nõi Kórus: kedd, 18:00.
- Nabe torna: szerda, 16:00
- Népdalkör: péntek 18:00
- Rajz szakkör: szombat 9:00
- SULYOM néptáncegyüttes: szombat délután
- Berkenye-kör,

rovásírás tanfolyam: szombat,15:00
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avagy nyár érlelte aforizmák

egy részük elhangozott a vízi
hálaadáson

Aki a Balatonnál hekket eszik,
más gasztronómiai bûncselek-
ményekre is képes.

Aki a vízben nem mozdul, csak
fejmozgással tekinget szerte-
széjjel, biztos, hogy épp a vizet
szennyezi!

Ötven év felett nagy kihívás, mi-
kor éppen fél lábon áll az ember,
és elakad lábában a levetendõ
fürdõnadrág.

Mit jeleznek a bóják? A kellemes
víz határát.

Mitõl függ a taxi-viteldíj a Sound
alatt? Az utasok alkoholszintjé-
tõl. Tisztelet a bevételnek!

Az elsõfokú viharjelzést senki se
veszi komolyan. A másodfokút
meg csak a vízi mentõk és rend-
õrök.

Zamárdi legfontosabb építészeti
látnivalója a tihanyi apátság. Al-

konyatkor mindenki azt fényké-
pezi a parton.

Gödröt azért taposnak a csinta-
lan fiatalok a vízfenéken, hogy a
Balatonnál az idõsebb hölgyek
vagy urak újra egy kis botlást át-
élhessenek�

Miért nem érdemes a nyáron
autóval járni a falu és a part kö-
zött? Mert biztos, hogy sorom-
pót kapsz!

Fesztiválfilozófia: a fiatalok na-
gyon sokat fizetnek az önpusztí-
tásért, hogy idõsként ugyanany-
nyit költhessenek az egészsé-
gükre.

Igazi demokrácia a fürdõzés köz-
ben van. A vízben nincs semmi-
lyen megosztottság. Ez az üdü-
lés rejtett dimenziója?

Ki van a vízben 15 fok alatt? A
kincskeresõk. 16 fok és 18 fok
közt? A tó szerelmesei mártóz-
nak meg benne. 19 fok és 20 fok
közt? A németek, ha vannak. 20
fok és 22 fok közt? Az edzettek.
23 fok és 25 fok közt? A normál
nyaralók. 26 és 28 fok közt?

Megjelennek a vízben a zamár-
diak. 28 fok felett? Például Cs.
G.-ék.

Miért jön hidegfront a szezon-
ban? Hogy a büfék alkalmazott-
jai végre kialudhassák magukat.

Mi az elsõdleges terméke a turiz-
musnak a vízpartokon? A sze-
mét.

Miért fürödnek a nyaralók a tó-
ban? Hogy kibírják azt a pillana-
tot, mikor kora este beülnek a
kocsijukba.

Mi a legfõbb étel a Balatonnál?
A sült krumpli. Minden mást ah-
hoz esznek.

Tévedés, hogy Pesten van a leg-
több kiadó! Zamárdinak egy
hosszú utcája lekörözi Pestet.

Miért a legnagyobb parti forga-
lomkor irtja a szúnyogot a repü-
lõgép? A lepermetezett népre
nem fog a szúnyog szállni.

Mikor lehet ilyen marhaságokat
összehordani? Nagy nyári káni-
kulák után.

BALATONI GÖRBE (VÍZ) TÜKÖR



�Harmóniában  önmagunkkal és a világgal�
Nyári akadémiánk 3. és 4. elõadásának témája a stressz és
konfliktuskezelés volt.
Stressz: � Folyamatos feszültség� vagy �tartós ideges-
ség��negatív ingerre adott válaszreakció a szervezet ré-
szérõl. A tartósan fennálló stressz akár komoly egészség-
károsodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet el-
lenálló képességét.

/Wikipédia/
Mi a megoldás, hogy ne maradjunk benn hosszan egy
egészségkárosító helyzetben? Cigaretta? Alkohol? Kávé?
Gyógyszer? Igazi stuccpolitika! Még tüneti kezelésre sem
jó, nem hogy a probléma okának megszüntetésére.
Augusztus 31-i összejövetelünkön Parádi doktor személyé-
ben kaptunk segítséget a stressz kezelésére.
Elõadónk szerint a stressz legfõbb oka a megfelelni akarás
másoknak és a magunk irreális elvárásainak. Tehát az oko-
kat magunkban kell keresnünk. A tüneteket mi magunk is
észrevehetjük. Íme, néhány a stressz fizikai tüneteibõl:
Idegesek, fáradékonyak vagyunk, álmatlanságban szenve-
dünk, emésztési zavarokkal küszködünk.
A türelmetlenség, túlérzékenység, hangulatingadozás, szo-
rongás a leggyakoribb pszichés jelek. Ne gondoljuk, hogy az
emlékezetzavar, szétszórtság, feledékenység csak a kor
számlájára írható. A stressz értelmi tünetei ezek.

Minden tünet felszólítás arra, hogy nem a magunk útját jár-
juk. Tegyünk valamit magunkért!
Elõadónk jó néhány stresszt oldó technikát ajánlott figyel-
münkbe./ sport, túra, kirándulás, jóga, meditáció, zene, ol-
vasás, hobbi, humor, alkotó tevékenység, kellemes idõtöltés

a természetben, közösségben stb./ 
Önsegítõ módszerek ezek. 21. századunk felgyorsult világá-
ban nem könnyû stresszmentesen élni, de megtalálhatjuk a
személyünknek leginkább megfelelõ segítõ technikákat. Ne
mástól és másoktól várjuk a megoldást! Rajtunk is múlik,
hogy harmóniában legyünk magunkkal és a világgal.
Kapcsolati konfliktusaink az egyik leggyakoribb stresszokok
közé tartoznak.A szeptember 14-i elõadás a konfliktuske-
zelés modelljeivel ismertetett meg bennünket.

Aszerint, hogy milyen erõs az önérvényesítõ és együttmû-
ködési készségünk, 5 kapcsolati típust ismerhettünk meg.
Igyekeztünk megtalálni a magunkra legjellemzõbb modellt. 
Vajon versengõ vezetõtípus, alkalmazkodó, kudarckerülõ,
problémamegoldó vagy kompromisszumkeresõ vagyok?
Megismerve az egyes típusok jellemzõit, arra a  megállapí-
tásra jutottunk, hogy a besorolás élethelyzet, egyéniség,
életcél függvényében változhat. Eljutottunk létezésünk
alapkérdéséig: Hogyan határozza meg sorsunkat a hely, a
család, ahova születtünk? És egyáltalán miért, mi célból va-
gyunk a világon? Írók, gondolkodók egész sora adott erre a
kérdésre választ: � hogy valahol otthon legyünk benne�,
hogy küzdjünk �erõnk szerint a legnemesebbekért�, hogy
�imádkozzunk és dolgozzunk�, hogy �legyünk jók, ha tu-
dunk� A sor még hosszan folytatható. Pszichiáter elõadónk
válasza:

Ismerjük meg önmagunkat! Mert csak kellõ önismerettel
felvértezve teljesíthetjük be élethivatásunkat, járhatjuk a
magunk útját.  
A �Harmóniában magunkkal és a világgal� sorozat elõadá-
sai többek között ehhez a fontos tudáshoz, az önismerethez
adtak segítséget. Ahhoz, hogy jobbak legyünk, és jobb le-
gyen velünk a világ.
Nyári akadémiánk utolsó elõadását / Boldogságfokozó
módszerek nem csak boldogtalanoknak/ október 10-i
Egészségnapunkon hallgathatjuk meg. Íme, az Egészség-
nap programja.
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2015. 10. 12-én
véradás lesz a Közösségi Házban

15 órától- 18 óráig
Szeretettel várjuk minden leendõ és új véradónkat!

TAJ kártyát hozzatok magatokkal!

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI



MEGHÍVÓ
OKTÓBERI EGÉSZSÉGNAPRA
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2015.augusztus 29-én XVI. alkalommal került sor
Zamárdiban a (Zamárdi CAN-C2 Somogy megyei baj-
noki forduló Országos pontszerzõ) kettesfogathajtó
verseny megrendezésére. 
A rekkenõ hõség ellenére is megtartottuk a rendez-
vényt, melyre 24 hajtó nevezett fogatával.
Mindegyik versenyszámban az elsõ hat helyezett került
díjazásra.
Akadályhajtás:
1. Magyar Zoltán

Marcali  Város Szabadidõ SE Somogy megye 
2. Horváth Rajmund

Marcali Város Szabadidõ SE Somogy megye  
3. Bákor Péter

Kõröshegyi Lótenyésztõk E Somogy megye
4. Balogh Bálint

Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesülete Somogy megye
5. Sántha Krisztián

Zala-Völgye LE Zala megye
6. Tóth Balázs

Somogygeszti KSK Somogy megye
Vadászhajtás:
1. Somogyi József,

BBSC Balatonboglár Somogy megye
2. Kleiber Jenõ Siófoki Lovasegylet 

Somogy megye
3. Tóth Balázs Somogygeszti KSK 

Somogy megye
4. Sántha Krisztián Zala-Völgye LE 

Zala megye
5. Magyar Milán Marcali Város 

Szabadidõ SE,
6. Bákor Péter

Kõröshegyi Lótenyésztõk 
Egyesülete Somogy megye

Három különdíj került kiosztásra:
Szántó Gyula Zamárdi Petõfi SE,
Bokor László Kálózi LE
Fejér megye Sárkeresztúr,
Kollár Beatrix BBSC
Balatonboglár Somogy megye

A díjakat és a nõi hajtók, segédhajtók részére a virág-
csokrokat Csákovics Gyula polgármester úr adta át. A
díjszalagokat a lovakra Tóth Lajos és Hosszú Gyula
tûzte fel. 

Segítõink és szponzoraink, akiknek ezúton is köszön-
jük a segítséget:Önkormányzat Zamárdi
/Csákovics Gyula polgármester úr fõvédnök/

GAMESZ Zamárdi Polgárõrség Zamárdi
Puller György Bacsa András
Mauró Pizzéria Friesz Attila
Sipos Tibor Podráczky család
Szabó Gábor Szabó Imréné
Kertész Tibor Tóth Lajos
Hosszú Gyula Tóth Imre Mihály
Schwarcz Béláné Schwarcz család
Élõ Tibor (Paprika csárda) Sebestyén Béláné
Nagy Gáborné Kömpf Richárd
Elter Imre 

Schwarcz Béla szervezõ

Idõpont: 2015.október 10. /szombat/
Hely: Közösségi Ház /Zamárdi, Honvéd u. 6./
Fogorvosi és háziorvosi rendelõk
Program: 
10.00 � 12.00 Szûrések az orvosi rendelõkben
Szájüregszûrés és urológiai betegségek általános szûrõ-
vizsgálata
Korábbi lelet /ha van/, valamint vizelet szükséges a vizsgá-
lathoz
Elõzetes jelentkezés esetén idõpont-egyeztetés
Takácsné Horváth Szilvia /06/30 850 9911/
13.30 � 14.00 Az Egészségnap megnyitása 
Csákovics Gyula polgármester, a rendezvény fõvédnöke

Takácsné Horváth Szilvia , az egyesület elnöke
Népdalok citerakísérettel: Széles Ágota
14.00- 14.45 A szájüregi és urológiai szûrések tanulságai
Dr. Lédermayer Ferenc fogorvos,
dr. Perjés Gábor urológus
14.45 � 15.10 Meridián torna elméletben és gyakorlatban 
Bereczki Ibolya természetgyógyász
15.10 � 15.30 Szünet
15.30 -  16.00 Tombolasorsolás
16.00 � 17.00 Boldogságfokozó módszerek nem csak bol-
dogtalanoknak
Dr. Parádi József pszichiáter
17.00 � 17.30 Ünnepélyes zárás

KETTESFOGATHAJTÓ VERSENY
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NABE HÍREK

A Duna Televízión 2011 óta fut a Hazajárók címû sorozat,
amely a Kárpát-medence legszebb, legérdekesebb tájait és
határon túli magyar közösségeit mutatja be a nézõknek. A
ma már Magyar Örökség-díjas honismereti magazinmûsor
alapvetõ célja a Kárpát-medence kevésbé ismert helyeinek,
természeti kincseinek bemutatása, túratippek adása a tur-
istáknak, mindezt összekötve a határon túli magyarság min-
dennapjainak leírásával.
2015. szeptember 6-án a mûsor készítõit, fõszereplõit:
Kenyeres Oszkárt és Jakab Sándort láttuk vendégül.
A közönségtalálkozó elõtt Schwarcz Béla segítségével
lovaskocsiról mutattuk be vendégeinknek Zamárdi
nevezetességeit és legszebb helyeit. Valamint tanúi lehet-
tünk Jakab Sándor elsõ találkozásának a Balatonnal.
A közönségtalálkozó idõpontjára megtelt a közösségi ház.

Közel száz ember volt kíváncsi arra, hogyan készül a
Hazajárók. Bemutatták a stábot, a felszerelést, amit min-
den túrára magukkal visznek, és a mûsorkészítés folya-
matába is bepillanthattunk. Láthattuk, hogy milyen
közlekedési eszközöket használnak és használtak eddig a
filmforgatások során. Kulisszatitkokba is beavattak ben-
nünket, valamint azt is megtudhattuk, hogyan lehet hara-
pós pásztorkutyák ellen pálinkával védekezni. A jó hangu-
latú és nagyon érdekes elõadás végén a Hazajárók 4. évadá-
nak záró filmjét néztük meg közösen. A �Számvetés 5 - és
mégis élünk� címû epizód után nehéz volt megszólalni. 
A jelenlévõket megérintette a film mondanivalója, melyben
külhoni magyarok fogalmazták meg, mit jelent nap mint
nap a megmaradásért küzdeni, külföldön magyarnak lenni. 
Azóta többször volt alkalmunk beszélni meghívottjainkkal,
akik elmondták, hogy nagyon jól érezték magukat váro-
sunkban, és köszönték a zamárdi közönség szeretetét. Mint
mondták: �ezért érdemes dolgozni, ez éltet minket!�

**************************************************
2015. szeptember 12-én a NABE zamárdi csoportja is részt
vett a polgármesteri hivatal és a Hethland Kft. közös
szervezésében megtartott évadzáró rendezvényén. Kajdi
Virág szakértõ segítségével Deli Balázs ínycsiklandozó
grillhúsokat és zöldségeket sütött, a jelenlévõ tagok leg-
nagyobb örömére.

**************************************************
2015. szeptember 19-én immár másodszor került megren-
dezésre a Madárijesztõ-készítõ verseny. Az idõjárás is a

kegyeibe fogadott bennünket, így újra benépesülhetett a
tájház udvara. Lekváros és kakaós palacsintával,
zsíroskenyérrel valamint szörppel vártuk vendégeinket. A
madárijesztõk mellett sokféle programban vehettek részt
gyerekek és felnõttek. Kavicsragasztásra, lámpáskészítésre,
arcfestésre is volt lehetõség. A lufibohóc csodákat hajtoga-
tott. A felnõtteket a budapesti Bem Folklór Egyesület
Nefelejcs Népdalkörének citerás tagjai szórakoztatták, kis
táncházat is csempészve a programok közé. Telegdi Ágnes
írónõ dedikálta könyveit, és beszélgetett a természetrõl a
gyerekekkel.
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Ebben az évben nem csak a benevezett 10 madárijesztõ
versenyzett, hiszen a házilag készített lekvárok versenyét is
meghirdettük. A nevezések nagy száma még minket is
meglepett. A 26 db lekvár közül Komáromi Istvánné mál-
nalekvárját találta legfinomabbnak a zsûri, míg Szélesné
Horváth Ágota birskörte lekvárja lett a második, Schwarcz
Béláné szederlekvárja pedig a harmadik legkedveltebb
lekvár. Birkásné Spolár Katalin szörpje nyerte a házi ször-
pök versenyét. Brucker Pétert, az egyetlen férfi versenyzõt
a zsûri különdíjjal jutalmazta.
Ebben az évben a madárijesztõ-készítõ versenyre 10 fan-
tasztikusan ötletes, humoros, sokszor ijesztõ és félelmetes
madárijesztõ érkezett. A zsûri, mint mindig, nagyon nehéz
helyzetben volt. De végül a zamárdi óvoda csoportjai
bizonyultak a legeredményesebbnek. A Manó, a Nyuszis és
az Almás csoport 1-1 alkotása állhatott a képzeletbeli
dobogó 1. , 2. és 3. fokára. A zamárdi általános iskola har-
madik osztályosait különdíjjal jutalmazta a zsûri. Õk három
madárijesztõt is készítettek, ebbõl két madárijesztõ felnõt-
tek segítsége nélkül készült. 
Köszönjük ezt a felejthetetlen napot a támogatóinknak
(Tourinform Iroda Zamárdi, Csákovics Gyula polgármester
úr, Dula Pál, Széles János, Zamárdi Gamesz, Zamárdi

Közösségi Ház), segítõinknek (Hajduné Nagy Ágota,
Gubányi Kati, Szakály Tünde, Telegdi Ágnes, Széles Ágota
és együttese), a segítõ NABE tagoknak (Pálfi Istvánné,
Szabóné Évike, Nagyné Kiss Margit, Pappné Klári, Kalmár
Imréné, Hirsch Judit, Pápai Béláné, Flaskáné Ilonka,
Puller Ferencné, Deli Balázs, Kajdi Tibor), és természete-
sen nem utolsósorban a résztvevõknek! 
Köszönjük mindenkinek, aki palacsintasütéssel, illetve
lekvárfelajánlással hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Egy napra ismét gyermekzsivajjal telt meg a tájház udvara!

**************************************************
2015. szeptember 25-én kerül sor a 9. balatoni nagyasszony,
Zichy Zsófia emléktáblájának avatására Siófokon. Az
avatással egybekötve a NABE siófoki csoportja virágkötõ
versenyt hirdetett, ahol Kiss Csabáné Éva képviseli a
zamárdi csoportot.

**************************************************
KIRÁNDULÁS
2015. október 11. vasárnap õszi kirándulásunk egyik
célpontja Bokod lesz. A települést nem sokan ismerik,
mégis aki ide ellátogat, tengerparti élményben lehet része.
A falu ugyanis a vízre épült.
A község 6 km-re található Oroszlánytól. Aki erre jár, min-
denképpen nézze meg a lebegõ házakat a tó vizén.
A tavat az Oroszlányi Erõmû hûtõtavaként létesítették még
az 1960-as évek elején. Ezért sem fagy be még télen sem,
ugyanis az erõmû által termelt hulladékhõ ezt nem engedi,
és éppen ezért kedvelt horgászparadicsom.
Bokodon kívül még az alábbi helyekre is ellátogatunk
majd:  Majk, kamalduli szerzetes kolostor, Oroszlány
bányamúzeum,Kisbér- mini Magyarország, valamint
Csókakõ vára és Várgesztes megtekintését is tervezzük.
Részvételi díj: (útiköltség+idegenvezetés) jelentkezõk lét-
számától függõen 3600 - 5000 Ft.
Jelentkezni lehet:
Kajdi Tiborné: 30/947-2925, Tóth Józsefné: 30/313-8310, 
Kránitz Tímea: tkranitz@gmail.com

KT/DBO

A hosszú szünet után szeptember 1-jétõl az óvoda újra
megtelt nyüzsgõ gyerekekkel, akik szinte pillanatok alatt bir-
tokba vették rég nem látott csoportszobáikat, játékaikat, vidá-
man köszöntötték az óvó néniket, dadus néniket.
Mindannyian észrevették az óvodában történt kisebb- nagy-
obb változásokat. A nyulas csoport szép parkettának örül-
hetett, a tulipános csoport játékai új, színes bútorok polcain
sorakoznak, az almás csoport falai is új színben pompáznak,
és új asztalokat is kaptak. A teraszra új székek, ablakportál és
korlát is került, ami a gyerekek biztonságát szolgálja. Minden
csoportba megérkeztek az új óvodások, ezek a napok az õ
beszoktatásukról, beilleszkedésükrõl szóltak. Fokozatosan
bekapcsolódtak õk is az óvodai életbe, játszótársakra leltek,
és pár nap múlva már a reggeli pityergést is elhagyták, hiszen
rájöttek, hogy óvodába járni jó.   
Szeptember 14-étõl vette kezdetét a mobilitási hét, amely
keretében az óvó nénik számos programot, játékot szerveztek.
Hétfõn a siófoki kikötõbõl hajókáztunk egyet a Balatonon.
Kedden a gyerekek izgatottan szaladtak ki, mikor észrevették,
hogy egy rendõrautó állt meg az óvoda parkolójában. Egy

ÓVODAI HÍREK



rendõr néni jött hozzájuk, aki a helyes közlekedésrõl
beszélgetett velük. Felállított egy gyakorlópályát,
valamint hozott kirakót, színezõket és apró ajándékot a
részvétért. Szerdán barkácsoltunk kis vitorlásokat, haj-
togattunk csónakokat, az ügyesebbek pedig krétát fog-
tak és aszfaltrajzokat készítettek, ezen keresztül
jelenítve meg, õk hogyan is képzelik el az autómentes
közlekedést. Csütörtökön ismét kirándulni mentünk,
mégpedig a Zamárdi Kalandparkot vettük birtokba.
Kipróbáltuk a kisvonatot, utána pedig egy nagyot ját-
szottunk a labirintusban. A gyerekekkel gyalog ballag-
tunk vissza az óvodába. Pénteken ismét a kerékpáré volt
a fõszerep. Szlalompályát állítottunk fel, amit mindenki
saját kerékpárjával, rollerjával, kismotorjával próbálha-

tott ki. Az ügyesen biciklizõ nagycso-
portosokkal az óvó nénik el-
kerekeztek egészen Szántódig.  21-én
közlekedéssel kapcsolatos szellemi
vetélkedõn vehettek részt az ovisok,
emellett kirakózás, jármûves színezõ,
kerékpáros felszerelésbe öltöztetõ
verseny, vonatos játék és egy közös
zenés mozgás is várta õket. Aki min-
den játékot kipróbált, délután egy
színes ajándék lufival a kezében
mehetett haza. Kedden Figura Ede
bácsi zenés mûsora nevettetett meg
minket. A gyerekeket mindennap
pontokkal jutalmaztuk, ha nem autó-
val érkeztek az óvodába. 22-én a

mobilitási hét zárásaként átvehették ajándékaikat,
színes ceruzát, figurás kislabdát, kék karkötõt, melyeket
a pontokért cserébe válthattak be. 
A héten minden csoport elkészítette a saját madári-
jesztõjét, amelyekkel nemcsak az udvart díszítettük, de a
NABE által szervezett madárijesztõ versenyen is indul-
tunk. A manó csoport madárijesztõje bizonyult a
legszebbnek, övék lett az elsõ hely, de a többi csoport is
büszke lehet, hiszen az õ alkotásaik is mind dobogósok,
illetve különdíjasok lettek. 
Az elkövetkezõ idõben sok színes, �izgalmas� program-
mal próbáljuk színesíteni gyermekeink életét.
Megkezdtük a nagyok úszásoktatását, amit az önkor-
mányzat finanszíroz, bízunk a gyerekek kitartásában. 

2015. október 13.oldal Zamárdi Hírmondó
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HELYTÖRTÉNET
Visszaemlékezések
Az elmúlt évszázadokból (19-20) származó régi iskolakönyvek-
ben, kalendáriumokban, nagy és kis alakú füzetekben találkoztam
olyan pár soros leírásokkal, amelyekben a családi eseményeken
kívül megemlékeznek a helyi történetekrõl is.
Kránitz József írja �lúdtollal� a következõ sorokat:
1. �Írtam 1863. április 25-én azért, hogy �Emlék maradjon az 

élõnek� a megtörtént dolgokról.
- Édesanyám, Komor Katalin meghalt az 1863-diki évben 

április 24-én, azaz Szentgyörgy napján pénteki napon, az 
örök világosság fényeskedjék neki most és mindörökkén 
ámen.

- Az Édesapám Kránitz Józsf meghalt 1876-diki évben április 
29-én szerdai napon. Sírásói voltak: Komor István és
Rezi Imre.

- Emlékezünk: a múlt években 1878-79-ben igen nagy tél volt.
- Csonka Ferencz háza 1878. április 16-án leégett.
- A gyenge déli szél elhozta hozzánk az endrédi templom 

harangjának hangját � 1879. április 24-én.
- Tavasz kezdõdik, várva a jó idõt.
- Írtam Öreg Kránitz József 1883-ban április 25-dikén.�   (1)

2. 20. századi történetek Egy régi imakönyvben (1896), Szalai 
Jánosné sz. Kránitz Piroska írta az alábbi feljegyzéseket:

- Sok villámcsapás volt 1927-ben.
- 1929 húsvét hétfõn 30 fok hideg volt.
- 1934-ben nem volt tavasz, csak nyár.
- Az utcai járdát 1938. december 15-én kezdték lerakni.
- 1935-ben májustól nem volt esõ, de a termés jó volt.
- 1939-ben igen nagy tél volt. December 16-án kezdõdött és 

csak március 1-én olvadtak ki az ablakok. Olyan nagy árvíz 
lett, hogy a nagytétényi hizlaldában 2000 disznó a nagy vízbe-
fulladt.

- 1942 õszén nem volt esõ, porba vetettünk.
- 1942-ben az éjféli misét két órakor tartottuk, mert nyolc 

órakor már elsötétítés volt (háború miatt).
- 1944-ben nem volt tél, január 30-31-én 16 fok meleg volt. 

Február 4-én volt egy kis hó, de rögtön elolvadt.
- Az elsõ orosz katonák 1944. dec. 3-án este 9 órakor értek a 

faluba, a tömeg december 9-én virradóra.12-én kiürítették a 
községet.

- Endrédre szakadó esõben és nehéz küzdelmek között értünk.
- Négy hónapot töltöttünk itt, 1945. április 3-án jöttünk haza 

végleg.
E pár sorban benne van a szülõföld megfigyelése, a vidék
eseményei és az ország történelme. Az írás mozgatórugói a
szülõföld iránti szeretet, az idõjárás és a munka. A Szalai család
értékes krónikát õriz a jövõ számára.
A megrendítõ sorok csak ezután következnek. A szorgalmas
krónikás Piroska néni kezébõl hirtelen kihullott a toll. Az utolsó
sorokat már nem õ, hanem fia jegyezte fel.
�Anyánkat, aki e sorokat írta, az elsõ nap egy gyilkos golyó talál-
ta el� Pap nélkül temettük� Nagy fáj��  (2)

Adatszolgáltató
1. Kránitz József (1868)
2. Piller Dezsõ (1982)
U.i.: Orosz katona lõtte le � házuk lõtt � 1945. február 7-én, mert ellenállt.

Friesz Kázmér

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Zamárdi közös Grillparty - �KILÉPÕ�  Szeptember 12.
A Hethland Kft -Vasutas szakszervezetek üdülõjének
együttmûködésével és annak udvarán a  Wind Waves vitor-
lásversenyt kiegészítendõ tartottuk meg a szezon
zárásaként meghirdetett grill partyt helyi civil szervezetek
és vállalkozások, magánszemélyek részére. A fõzõverseny-
hez hasonló forgatókönyvvel zajlott a nap, bár grillételek
készítésérõl lévén szó, gyorsabban zajlott minden, mintha
bográcsban készült volna.
Az egy órán belül elkészült grillfogásokat szakmai,-és híres
zsûritagok értkelték: dr. Czigány György és kedves
felesége, Fekete László, �Magyarország legerõsebb
embere�, Straub Dezsõ színmûvész, Schvets Zsolt, a
Magyar Halkolbász Lovagrend gasztrovezetõje és
Csákovics Gyula polgármester úr. I-III. helyezést, valamint
különdíjakat osztottunk ki a résztvevõ csapatok között, de
senki nem távozhatott üres kézzel. 9 csapat indult a
�versenyben�, köztük a helyi civil szervezetek ( NABE,
Egészségõr Egyesület, Berkenye-kör, Zamárdiért
Közalapítvány), valamint a siófoky Krúdy Gyula Szakképzõ
Iskola diákjainak csapatai is.
Helyezettek: 1. helyezést ért el Mészáros Balázs zamárdi
vállalkozó (Somogyi betyár-apró ), 2. helyezést ért el
Metzker Krisztina (grillezett harcsa, kardamomos hokkai-
do tökkel, fehér borsos körtével és fügével) a rendezvény
Hethland Kft által delegált konferanciéja, 3. helyezést ért
el Zamárdi város polgármesteri hivatalának csapata (diós
sertésnyárs, pálinkába áztatott aszalt szilvás, sajtos
göngyölt pulykamell, lilahagymával, pulykamájjal töltött
felsõ csirkecomb )
HONLAP-frissítés 
A  honlap-frissítéshez az anyagleadás: december 4.
A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes. A 2016-os

évre a zamardi.hu oldalra megjelentetni kívánt anyagot,
kérem, a fenti idõpontig küldjék meg nekünk, akinek már
aktív megjelenése van, az adatokat, árakat, fotókat nézze
át, és ha bármi észrevétel van a megjelenéssel kapcsolat-
ban, forduljanak hozzánk bizalommal. 
Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõvítette
irodánk a szolgáltatásait. A vásárláshoz szükséges az álla-
mi horgászjegy legközelebb megvásárolható: Siófoki
horgászegyesület, Siófok, Szûcs Menyhért u. 5. I. em 3.
Az Üzletek Házában az emeleten Tel.: +36 84 310 006
E-mail: siofokhe@gmail.com
Nyitvatartás: hétfõ-kedd-szerda: 9:00-14:00,csütörtök:
12:00-17:00,péntek: 9:00-14:00, szombat: 9:00-13:00 )  
Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan
pólók zamárdis logóval több színben és méretben, kulc-
startó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka,
strandtáska, bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás,
fénymásolás: 25 Ft/oldal
Nyitva tartásunk:
Októberben hétfõtõl péntekig 8.00-15:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).
Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: info@zamardi.hu Web: www.zamardi.hu

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina
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Kedves jóga iránt Érdeklõdõk!

2015. október 7-én
jóga alaptanfolyam indul

Zamárdiban. Ha egészségesebb,
teljesebb életre vágysz, szeretettel
várlak a tanfolyamra, ahol elsajátít-
hatsz egyszerûbb jógagyakorlato-

kat, és a relaxáció helyes gyakorlá-
sával képes leszel a napi stressz el-

engedésére.
Tanfolyam helye:

Zamárdi Általános Iskola tükörter-
me, 

ideje: 2015. október 7-tõl
16:30-18:30 között
8 szerdai alkalom

vezeti: Hirschmann Renáta  (képe-
sített jógaoktató) Jelentkezés az is-
kolában, óvodában, közösségi ház-
ban, Tourinform irodában megtalál-
ható Adatlap elküldésével (szemé-

lyesen vagy e-mail-ben).
Érd.: 84/349-126,

attireno@gmail.com 



Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

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

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

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

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

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

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

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

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

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

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

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

Poeltenberger Ernõ köz sarkán lévõ imaház.

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2015. október

Október hónapban
Zamárdi

csütörtök 18 óra
szombat  18 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 18 óra
vasárnap 10 óra


