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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. szeptember 14-i ülésérõl

A képviselõ-testület
- a Napköziotthonos Óvoda vezetõjének kérelmét
támogatja, és 2015. évben az óvodai étkeztetésre 957.000,-
Ft-ot biztosít, míg 2016. évre vonatkozóan a költségvetés
tárgyalásakor kívánja jóváhagyni a szükséges 2.5 M Ft-ot.

- az óvodai felújításra megállapított 6 M Ft-os
keretbõl fennmaradó 1.354.638,- Ft összeg felhasználását
biztosítja az óvodavezetõ saját hatáskörében.

- Barta Ilona óvodavezetõ részére a kötelezõ cso-
portban letöltendõ heti 10 óraszám alól felmentést engedé-
lyezi, amennyiben ennek törvényi akadálya nem áll fenn.

- az általános tartalék terhére engedélyezi a
GAMESZ részére Palfinger daruhoz illeszthetõ
munkakosár megvásárlását 988.000,- Ft+ÁFA összegben, a
Kuhn Rakodógép Kft-tõl. Amennyiben a GAMESZ
vezetõje más gép beszerzésérõl dönt, azt ismételten tár-
gyalja meg a képviselõ-testület.

- megtárgyalta az általános iskola néptánc oktatás
térítési díjára vonatkozó képviselõi elõterjesztést, és az
alábbi döntést hozza:
Az Önkormányzat az iskola néptánc oktatásra vonatkozó
térítési- és tandíjának különbözetét a 2015/2016 tanévre
vonatkozóan (a 2014/2015 tanévhez viszonyítva) 100 %-os
összegben átvállalja a tartalék terhére azzal, hogy ameny-
nyiben a néptáncra beiratkozott diák év közben nem foly-
tatja tovább a tanulmányait, akkor a különbözet összegét az
Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

- a zamárdi Sulyom tánccsoport tanárának óradíjára
biztosít 2015. évben bruttó 96.000,- Ft-ot az általános tar-
talék terhére.

- megtárgyalta az �Zamárdi város Helyi
Esélyegyenlõségi Terv felülvizsgálata� c. elõterjesztést, és
jóváhagyja Zamárdi város Helyi Esélyegyenlõségi Terv
felülvizsgálatát. 

- megtárgyalta az �Egészségügyi alapellátás
fejlesztése� címû pályázat keretében eszközök beszerzése
c. elõterjesztést, és az eszközök beszerzése vonatkozásában
nyertes ajánlattevõként a DÁVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft 7632 Pécs, Nagy Imre út 41. sz. alatti aján-
lattevõt hirdeti ki bruttó 6.170.000 Ft vállalási áron.

Tájékoztatás
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. szeptember 28-i ülésérõl

A képviselõ-testület
-Zamárdi Város Önkormányzata Közbeszerzési

Szabályzatának II. fejezet 3. d) pontjainak megfelelõn dön-
tést hoz a �Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér
kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�
közbeszerzési eljárásban szereplõ tartalom mûszaki meg-
valósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés ajánlattételi
felhívását és dokumentációját.

- Zamárdi Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának II. fejezet 3. c) pontjának megfelelõn a
�Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása és a
Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái� közbeszerzési
eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza meg
200.000.- Ft+Áfa díjért.

- a �Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér
kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�
közbeszerzési eljárásban szereplõ mûszaki tartalom meg-
valósításának mûszaki ellenõrzésével, a Pannon-Gádor
Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg 960.000,- Ft +ÁFA díjért,
mely 210.000,-Ft + ÁFA összegben magában foglalja az
elektromos közmûkiváltásokkal és a térvilágítás kiépítésé-
vel kapcsolatos kivitelezési munkák  mûszaki ellenõrzését
is.

- tervezési megbízást ad a NORVILL Kft. részére a
Szabadság tér hiányzó szakaszaira vonatkozó díszvilágítási
elektromos hálózat terveinek elkészítésére 150.000,-Ft
+ÁFA díjért. 

- a �Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér
kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�
közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának
tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:

� dr. Dudás Anita
� Gaál Andrea
� Kétszeri Balázs
� Schwarc Béla

- a �Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér
kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�
közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezõk körét az aláb-
biak szerint határozza meg:

� Kõvágó-Ép Kft.
� Ökobau Kft.
� Balatonút Kft.
� Road-Technik Kft.
� I. sz. Mélyépítõ Kft.

- Zamárdi Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának, valamint munkatervének
módosítását elfogadja.

- megtárgyalta, és javasolja az elfogadott kerítésterv-
re (Templom tér) vonatkozó árajánlat bekérését és (elfo-
gadható ajánlat alapján) a tervezési megbízás kiadását.
A képviselõ-testület ezzel egyidejûleg meg kívánja oldani a
templom bejáratának akadálymentes megközelítését.

- megalkotta 23/2015. (IX.29.) számú rendeletét a
helyi adókról és az adózás rendjérõl szóló41/2011. (XII.13.)
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rendelet módosításáról.
- megalkotta 24/2015. (IX.29.) számú rendeletét a
településképi véleményezési eljárásról szóló
2/2013.(I.22.)rendelet módosításáról .( A rendeletek a hon-
lapon megtalálhatóak).

- megtárgyalta és elfogadta a Zamárdi Tourinform
Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár, ill a civil
szervezetek beszámolóit.

- megtárgyalta a Köteles Bt � Köteles Zsolt
kérelmét (újságos pavilon bérleti jogának átengedése), és
azt nem hagyja jóvá. Egyúttal az Önkormányzat képviselõ-
testülete felszólítja a jelenlegi bérlõt, hogy a pavilon
felújítását végezze el.
Felkéri a bérlõt, hogy amennyiben nem kívánja tovább
üzemeltetni a pavilont, abban az esetben az önkormányza-
ti területre vonatkozó bérleti szerzõdését szüntesse meg. 

- megtárgyalta Várhelyi György (hadipark)
kérelmét (a kiürítés meghosszabbítása márc. 15-ig), és az
eredeti határidõ betartását határozza meg a �hadipark�
területének kiürítésére (2015. december 31.).

- a Nemzetközi Natúr Emberek Szövetségének
kérelmét támogatja a Visegrádi négyek elnevezésû verseny
befogadásával, ingyenes területhasználattal. A további
támogatás összegét a képviselõ-testület 1.5 M Ft összegben
határozza meg. 

- megtárgyalta a régészeti feltárásokkal kapcsolatos
tájékoztatást, és azt elfogadja.
Úgy dönt, hogy a régészeti védettségû magánterületek tu-
lajdonosai a feltáráshoz 127.000,- Ft-tal járuljanak hozzá
ingatlanonként (az összeg megegyezik a 2015. évi tûz-
szerészeti átvizsgálás díjával).
Az Önkormányzat a múzeumi átadás elõkészítésének költ-
ségeihez maximum 500.000,- Ft-ig hozzájárul.

- javasolja az együttmûködést Szántód Önkor-
mányzatával 2 db városnézõ kisvonat vagy elektromos kis-
busz beszerzésére, pályázati lehetõség igénybevételével
vagy vétellel.  Szükségesnek tartja a további feltételek
kidolgozását (vállalkozók bevonása, szolgáltatás díja,
stb.).

- a GAMESZ és a fõépítész javaslatát követõen
dönt arról, hogy engedélyezi-e fix padok igény szerinti
kihelyezését az új temetõbe.  A döntésig mobil székeket
biztosít az Önkormányzat mindkét temetõbe.

- Szalkai Endre és neje által felajánlott 2895/3 hrsz-
ú (Trafo ABC) ingatlant nem kívánja megvásárolni.

- a Zamárdi, Kiss Ernõ utca fejlesztésére vonatkozó
kérelmet a 2016. évi költségvetés tárgyalásakor tûzi
napirendre, az elõzetes költségek felmérésének
ismeretében.
A döntésig a képviselõ-testület kéri megvizsgálni figyelem-
felhívó felfestés megrendelését az utcában.

- az  Ilovebalaton.hu kérelmének részben helyt ad,

és 2016. évre vonatkozóan biztosít bérleti lehetõséget a
2015. évi feltételekkel. Elfogadja az idõpontokat és a pót
idõpontokat, továbbá biztosítja a Szent István utca déli
oldalán történõ parkolási lehetõséget.
- a D.F. XIII. LÉ-GYÓ Kft- vel � Pataki Zsolt és
Flaska Vilmos � a taxi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdést
a lejáratot (2016. június 15.)  követõen módosítani kívánja,
és további 2 évre megköti az ez évi feltételekkel a
szerzõdést.A képviselõ-testület 2016. évre vonatkozóan
3.000.000,- Ft+infláció bérleti díjat állapít meg.
A 2017. évi bérleti díjat a képviselõ-testület a 2017. évi költ-
ségvetés tárgyalásakor határozza meg. 

- megtárgyalta az a Balaton-parti fejlesztésekkel
kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozza a
fejlesztésekre vonatkozóan:

� Kossuth Lajos utcai rendezvényterület elektromos
fejlesztése
� Bácskai utca � Kiss Ernõ utcától É-ra lévõ
területén vegyes használatú sétány terveztetése, és a kikötõ
elõtti rész rendezése.
� Bácskai utca teljes hosszában gyalogosjárda ter-
veztetése, kiépítése
� Margó Ede sétány térkövezése a Leiningen-köz és
Wellamarin szálloda között 400 méter hosszban

- a zamárdi-felsõi (kalandpark), széplak-felsõi és
Folyó utcai új buszvárókra a költségvetésben meghatáro-
zott 3 M Ft összeget a GAMESZ költségvetésében biz-
tosítja, valamint az általános tartalék terhére a Fõ utca
Endrédi utca felõli részén elhelyezendõ új buszváróra a
szükséges összeget szintén biztosítja azzal, hogy azt a
GAMESZ építse meg.

- a zamárdi 4497 hrsz-ú, út mûvelési ágú ingatlant
�Avar� utcának nevezi el annak érdekében, hogy az ingat-
lanok házszámozása megtörténhessen.

- a Sirály hotel � Fûzfa társasház között megjelölt
nyárfa kivágásához tulajdonosi hozzájárulást nem ad, mivel
a nyárfa nem allergén, így ilyen jellegû panaszokat sem
okoz.
A kérelemben megjelölt fa visszanyesése indokolt.

- Varga Edina és társai kérelmének részben helyt ad,
és a Jegenye téren lévõ 3 db nyárfa és liget kivágásához
tulajdonosi hozzájárulást ad, mivel magántulajdont veszé-
lyeztet.
A telken belüli gyökérzet eltávolítását az Önkormányzat
nem vállalja, illetve az ezzel kapcsolatos kárigényeket
kizárja.

- megtárgyalta a Platánia játszótérre érkezett két
árajánlatot, melyet a Fecske Kft adott, s azokat elfogadja:

- Vízvételi hely kialakítása 147.815,- Ft áron,
- Hulladékgyûjtõk, zöldterület burkolása

271.939,- Ft áron.

A képviselõ-testület a játszótérre javasolt kapu elhe-
lyezésének kérdésében helyszíni bejárást követõen dönt.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A „ZAMÁRDI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE” CÍMÛ, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006 AZONO-

SÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Zamárdi Város Önkormányzata a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006 azonosító számú pályázaton 60 millió Ft for-

ráshoz jutott, melyet az egészségügyi alapellátás fejlesztésére fordított.

A projektbõl Zamárdi város 2 db háziorvosi rendelõjének és az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ helyiségeknek a fel-

újítása, akadálymentesítése és energetikai korszerûsítése, széleskörû eszközbeszerzés, valamint a szakmai prog-

ram fejlesztése valósult meg.

Ennek keretében az épületen belül a látogatók által használt, nem megfelelõ nyílásméretû meglévõ belsõ ajtók

cseréjére, valamint egy akadálymentes wc helyiség kialakítására került sor. Az épület keleti oldalán, a telek lejtõs

terepadottságai miatt a fõbejárathoz a járdától korábban egy elõlépcsõ és egy kétkarú rámpa vezetett. A rámpa

azonban nem felelt meg az akadálymentes elõírásoknak, ezért annak módosítása valósult meg oly módon, hogy

a két kar közötti szintkülönbség változott, ezáltal kisebb lejtés alakult ki, mely megfelel az akadálymentes közleke-

dés elvárásainak. Az épület ezeken felül az energetikai (fenntarthatósági) korszerûsítés miatt utólagos hõszigete-

léssel lett ellátva. A meglévõ fûtési rendszer felújításra került. A teljes padlószerkezet cseréje miatt új szigetelést

tartó aljzat készült. Tartószerkezeti szerepet betöltõ födém nem készült, de a nagy belmagasságú terekben felsõ

térelhatárolásként funkcionáló függesztett álmennyezet készült. A tetõ héjazat cseréje megvalósult, valamint a

szélfogó felett a meglévõ tartószerkezet alsó-felsõ zárása, hõszigetelése is. A rendelõk ezen kívül korszerû orvosi

eszközökkel és bútorokkal lettel felszerelve.

A fejlesztés eredményeképpen a lakosság számára hozzáférhetõvé váltak a megfelelõ infrastrukturális ellátottság-

gal rendelkezõ egészségügyi intézmény közszolgáltatásai. 
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- Kovács Mihály zamárdi vállalkozó ajánlatában
szereplõ 2. számú verziót elfogadja, horganyzott helyett
zöld színû változatban, 485.000,- Ft összegben a Zamárdi,
Dobó István utcai játszótér kerítésének kiépítésére. 

- megtárgyalta és nem kívánja a bérleti szerzõdés
lejártát követõen tovább bérelni Baksay Hedvig tulajdonát
képezõ - Kilátó alatti - területet önkormányzati
hasznosításra.
A képviselõ-testület kész - amennyiben az ingatlan elide-
genítésre kerül -, annak megvásárlásáról tárgyalni a tulaj-
donossal.

- megtárgyalta dr. Ledermayer Ferenc fogszakorvos
kérelmét, azt támogatja, és a szükséges ajánlatot jóváhagy-

ja a röntgengép javítására.

- megtárgyalta a Siókom Kft 1388-2/2015. szám alatt
érkezett tagi kölcsön kérésére irányuló elõterjesztését.
A képviselõ-testület a Társaság mûködõképességének biz-
tosítása érdekében a 2015. évre vonatkozó (a jelenlegi
mûszaki feltételek mellett ellátott hulladékkezelési köz-
szolgáltatási díj)  Zamárdi Város Önkormányzatára esõ
21.613 e Ft fedezethiány tagi kölcsön formájában történõ
biztosítását nem javasolja. Kéri a Siókom Kft-t olyan téte-
les kimutatás készítésére, amelybõl egyértelmûen informá-
ciót kaphat az Önkormányzat a hiány eredetére. 

Matyikó Zsuzsa
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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 hul-
ladékhoz hasonlóan a gyûjtõautó közvetlenül az ingatlanok elõl szállítja el az újrahasznosításra szánt hul-
ladékot.
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
csatolunk 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 ingat-

lantulajdonosokat, hogy �
kizárólag ebben az évben - 2015.
november 30-ig szerdai napokon a
zöldhulladék elszállításra kerül a
Kõhegyrõl. 

Zamárdi PMH

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



Hirdetési lehetõség 2016-os kiadványban

Irodánk a 2016-os évre tervezett Zamárdi térkép-kiadvány
üres felületeit hirdetési lehetõségként ajánlja turisztikai
vállalkozások (éttermek, fagylaltozók, szállásadók, tu-
risztikai szolgáltatók (sport, kölcsönzés, oktatás... stb ),
szállás-közvetítõk ) figyelmébe. 
Letépõs térkép (Méret: A3 fekvõ, színes, tervezett db szám
5000, hirdetési lehetõség a hátoldalon) A felület a fenti
méret alapján 1. (98,5x141mm kb. A6-os méret) illetve 2.
(98,5x68 mm kb. A7-es méret) méretekben kerül felosztás-
ra. A hirdetés elhelyezése érkezési illetve befizetési sor-
rendben; kész, nyomdai minõségû anyagot kérünk szépen.
A hirdetési felületek ára: A6: 20.000 .- Ft , A7: 10.000.- Ft.
Terjesztés: az irodában, kiállításokon, vásárokon,
kitelepüléseken.
Jelentkezés: írásban a zamardi@tourinform.hu címen
lehetséges.
Jelentkezési határidõ: november 15.

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 kapcsolatban,
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:siófokhe@gmail.com
Nyitva tartás: hétfõ-kedd-szerda: 9:00-14:00,csütörtök:
12:00-17:00,péntek: 9:00-14:00, szombat: 9:00-13:00 )
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MEGHÍVÓ

Zamárdi Város Önkormányzata ez évben is köszönti a 65. életévüket betöltött polgárait. Ezúton szeretettel
meghívjuk Önt a Közösségi Házban (Honvéd utca 6.) tartandó, ajándékozással egybekötött mûsoros délutánra,

melynek idõpontja:

2015. december 18. (péntek) 14.00 óra.

Zamárdi Város Önkormányzata nevében:

Csákovics Gyula polgármester

A képviselõ-testület által biztosított ajándék (3000,- Ft/fõ Spar utalvány) csak az egész évben Zamárdiban életvitel-
szerûen élõ személyeket illeti meg. Az utalványok átvehetõk személyesen vagy meghatalmazott útján a rendezvényen.

Az át nem vett utalványokat a Humán Bizottság tagjai kézbesítik, lehetõleg még karácsony elõtt.

Felvilágosítás:  Gál Péter (képviselõ, Humán Bizottság elnöke):    06-30-332-5009
Kiss Jenõné (Humán Bizottság tagja):                    06-30-217-6905

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN PIACI ELVEN TÖRTÉNÕ BÉRBEADÁSÁRA

Az ingatlan pontos címe: 8621 Zamárdi, Petõfi Sándor utca l. fszt. 6.

Az épület alapterülete: 36  m2 ( 2 üzlethelyiség, 1 mosdó-WC, 1 közlekedõ)
Komfortfokozata: komfortos
Felszereltsége: bútorozatlan
Állapota: megfelelõ
Bérlet idõtartama: 2016. 01. 01. �  2016. 12. 31.  

Bérbeadás jellege: 1 éves, kölcsönös megegyezés alapján meghosszabbítható 

Bérleti díj mértéke: min. 400.000.-Ft/év + rezsi. 

Benyújtási határidõ: 2015. 12. 01.

Részletes tájékoztató és pályázati adatlap átvehetõ : Zamárdi Polgármesteri Hivatal (8621
Zamárdi, Szabadság tér 4.) Kissné Walter Mária munkatársunknál. 

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI



Beszámolók, hírek: 

Kis-lengyelországi utazás: Az egykori Galícia, a ma Kis-
Lengyelországnak nevezett tartomány megszámlálhatat-
lan magyar történelmi vonatkozással bír, így mi, zamár-
diak is el kellett, hogy utazzunk oda. Szeptember utolsó
hétvégéjén indultunk útnak, 35 �elszánt� �hazajáró�. Rö-
vid beszámolónkat  kedvcsinálónak szánjuk, hogy má-
sok is merítkezzenek meg nyomunkban járva a tarto-
mány történelmi levegõjében. Odafelé, Felvidéken két
helyen álltunk meg. Sétáltunk egyet Besztercebánya
hangulatos óvárosában. Egy apró felfedezés: a közép-
kori nagytemplom kapuja mellett még látszanak a csatá-
ba induló vitézek kardélesítõ rései a falban, hívén vala az
egykori keresztény vitézek, hogy Krisztus Urunk élesíti
meg a pogány ellen harcolók pengéit. Árva vára már kö-
zel fekszik az ezeréves határhoz. Évszázadok óta földes-
úri vár volt, kivált a Thurzó családé. Épségben megma-
radt, gyönyörû fellegvár, és mivel többszintes, legalább
három órás bejárást igényel ez a csodálatos múzeum.
Már lengyelföldi Árva megyei részen található Oravka.
Középkori fatemploma a magyar kereszténység egyik
legragyogóbb emléke: az 1700-as évekig élt valamennyi
magyar szent és boldog festménye megtalálható a
templomban, amely vasszeg nélkül épült és áll! Krakkó-
ban egy esti városnézõ sétával zárult napunk. A Fõ tér
híres posztócsarnoka, a minden órában a katedrális tor-

nyaiból valódi trombitások játszotta, tatárt jelzõ �hejnal�-
szignál, Békés Gáspár-palotája, a krakkói magyar egye-
temisták középkori épülete, a Grodska (Vár) utca szép-
séges templomai, történelmi eseményei, mind-mind
szellemi muníciónk már, s mindehhez járult a zsongó es-
ti krakkói élet megtapasztalása. A Fõ téren utcazenészek
játszottak, a teraszok egyikén jazz band, és állandóan
jöttek-mentek a híres krakkói sétakonflisok. Másnap
wieliczkai sóbánya elmondhatatlanul gazdag látnivalói
vártak ránk. (Egy kiemelés: Árpád-házi Szent Kinga
máramarosi sóbányába dobott jegygyûrûje itt került elõ
� tartja a szép szimbolikus legenda.) Ezután visszasiet-
tünk Krakkóba, a lengyel királyi központba, a Wawelba.
A koronázó székesegyházhoz és palotákhoz kötõdõ né-
hány �hatalmas� név: Szent László, Szent Szaniszló,
Nagy Lajos magyar � lengyel közös király, lánya Szent
Hedvig királynõ, Jagelló Ulászlók, Báthori István király,
Sobieski János király, Kosciuszko szabadsághõs, Pil-
sudski marsall, Szent II. János Pál pápa�  Délután
Auschwitz és Birkenau döbbenete volt a miénk. Ausch-
witzban az áldozatok megmaradt tárgyainak halmazai,
Birkenauban a tábor méretei és a halálút tán a legmeg-
döbbentõbb. A harmadik nap a II. János Pál pápa alapí-
totta Isteni Irgalmasság Bazilikát tekintettük meg. A mo-
dern szakrális építészet gyönyörû alkotása ez! Oltárának
életfája az élet viharát és az ahhoz szükséges isteni irgal-
masság eszméjét láttatja. Altemplomában öt nemzet,

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,
kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball
sapka, strandtáska, bögrék, esernyõ,
toll+kulcstartó készlet.
Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, 
fénymásolás: 25 Ft/oldal

- 2016-os balatoni falinaptár, asztali naptár: 850 Ft

Nyitva tartásunk:
Novemberben hétfõtõl péntekig 8.00-15:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

november
2-a, 9:00-: vásár
2-a, 17:00: Nabe-rendezvény
4-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
6-a, 9:00-: vásár
6-a, 18:00. Lovas szakosztályi gyûlés
7-e, 8:00-: Nabe - Balatoni Népdaléneklõ verseny
9-e, 17:00-: Egészségõr Egyesület rendezvénye
10-e, 10:00-: E-Magyarország-konferencia
11-e, 16:00-18:00: Márton napi lámpáskészítés

18:00-: Szent Márton napi felvonulás és vigasság
13-a, 17:30: Színházi járat Veszprémbe
17-e, 13:00-: vásár
21-e: a Nõi Kórus zenés vigassága
25-e, 9:00-: vásár
26-a, 15:00-18:00: az óvodai SzM jótékonysági vására
3-a, 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, 15:00

- Berkenye-kör, rovásírás tanfolyam: csütörtök, 18:00
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köztük a magyarok kápolnái találhatók. A miénkben két
oldalt döbbenetesen szép mozaikfalak mutatják meg a
betérõknek, hogy mennyi, mennyi nagyszerû embert
adott a magyarság a világegyháznak!  A bazilika mellett

Szent Fausztina (1905-1938) kolostorába és templomá-
ba mentünk át. Húsz éves volt, mikor szülei akarata elle-
nére belépett az Irgalmasság Anyja Nõvéreinek Kongre-
gációjába, amelyben Maria Fausztina nõvérként 13 évet
élt le szakács, kertész és portás munkakörben. Élete az
Istennel való rendkívül bensõséges egységben telt, ha-
bár igen egyhangúnak és szürkének tûnhet a ma embe-
rének. Gyermekkorától kezdve szeretett volna nagy
szent lenni és következetesen törekedett is erre, együtt-
mûködve Jézussal az elveszett lelkek megmentéséért.
Misztikus, Isten közeli élményeirõl naplót vezetett, és azt

halála után adták ki. Szent Fausztina magán kinyilatkoz-
tatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézus-
sal, így ismerte meg azon kívánságát, hogy a húsvét
utáni elsõ vasárnap legyen az Isteni Irgalmasság nap-
ja. Szent II János. Pál  pápa  2000. április 30-án hir-
dette ki ezt az ünnepet az egész világra. Ugyanezen a
napon szentté avatta a nõvért. Esõs idõ ide vagy oda,
így is felejthetetlen volt számunkra a debnoi reneszánsz
kastély megismerése. A 16. század végén Báthori István
király kancellárjának, Wesselényi Ferencnek vára volt ez,
itt írta Balassi az örök értékû Célia-szerelmes verseket.
Hogy Wesselényiné volt-e az ihletõje, talán igen, talán
nem, még vitatkoznak rajta a kutatók. Aztán a �legma-
gyarabb� lengyel város, Tarnowba mentünk, itteni úti cél-

jaink: Bem apónak
a tó közepén, a le-
vegõben lévõ szar-
kofágja (szülõváro-
sa Tarnow), a Fõ tér
patinás házai, köz-
tük a város múzeu-
ma. Munkatársai
szorgalmasan gyûj-
tik a millennium
idején festett ma-
gyarországi Bem-
körkép szétvágott
és szertekerült da-
rabjait. Aztán a Pe-
tõfi-liget székelyka-
puja, a Bem-csaták
kopjafái �vésõdtek�

elménkbe. Egy szükséges és fontos teendõ is e nap va-
lósult meg, a vásárlás egy Biedronka-üzletben. Aztán
Gorlicébe vezetett utunk. A városi múzeumban az elsõ

világháború döntõ áttörést jelentõ csatájának emlékeit
ismertük meg és sok minden más helyi érdekességet a
város történelmébõl (Idevalósi ember találta fel például a
petróleumlámpát.) A Monarchia csapatai a gyõzelem kö-
vetkeztében több száz kilométerre kelet felé visszaverték
az oroszokat. Így menekült meg a Magyar Királyság is a
muszka beözönléstõl! A hatalmas kiterjedésû áttörés
egyik, mostanában felújított hõsi temetõjébe siettünk a
sírós, nyirkos alkonyatban: a luznai hegyoldalban sok
más nemzet katonái közt itt többségében magyar kato-
nák nyugszanak. Keresztjeik délre néznek, a messzi ha-

A limanowai huszárok közös emlékköve a sírjaik között

Árva várának megszállása

Zamárdi �követei� a Wawelban
Aradi kép

A �halál torka�, a birkenaui tábor kapuja



Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2015. november

za felé� Luzna
nagy szeretettel
gondozza a hõsök
sírjait, minket is
várt az önkor-
mányzat egyik
kedves tisztviselõ-
nõje a temetõnél,
hogy elmesélje, mi
mindent tettek hõ-
seink tiszteletét il-
letõen is az elmúlt
években. Az utolsó
nap reggel
Limanowa volt az
elsõ célunk. A
hegytetõn fenyõ-
fák alatt nyugsza-
nak a magyar hu-

szárok, akik egy iszonytató hideg havas éjszakán, szuro-
nyokkal szemben karddal és gyalog, közelharcban fog-
lalták el a magaslatot a túlerõben lévõ és géppuskákkal
is rendelkezõ muszkáktól. A csatában elesett Muhr
Ottmár szeretett ezredesük is. Sírjuknál is koszorúztunk,
itt a Szózat sorai valahogy sokkal szívszorítóbban hatot-
tak, mint otthon! Aztán az egyik legcsodálatosabb ma-
gyar királylány és itt, lengyel földön királyné, Szent Kin-
ga kedves városa következett, Ószandec. Középkori te-
rén egy régi polgárház teraszos emeletén tartottunk egy
kis kávézást, sütizést, majd a Kinga alapította klarissza
zárdába és templomba mentünk át. A szentmisébe is
bekapcsolódtunk, majd utána egy kedves apáca a rá-
csos ablakon át kinyújtotta számunkra Szent Kinga erek-
lyéjét. Ez a pillanat olyan volt számomra, mintha idõtlen
lett volna! A nõvér arcát nézve, úgy éreztem, ilyenek a
szentek arcai. Áhítatos, nyugodt és derûs. Hazafelé, Fel-
vidéken még megálltunk Ólublón meg Podolinban, két
egykori szepesi szász városkában, utóbbiban Krúdy
Gyula emléktábláját megkeresve. Valahogy a hazaút
mindig gyorsabb hazafelé, mint el, este tízre haza is ér-
tünk. Jó értelemben véve a súlyt, legsúlyosabb csoma-
gunkat az élmények alkották. Említsük meg, volt egy
kedves, szolgálat kész lengyel idegenvezetõnk az utunk
során, Aranka Malkiewicz. Ha bárki Krakkó környékére
menne kirándulni, szívesen ajánljuk õt segítõnek!

Aradi Vértanúk-emlékút:
Október 6-án, kihasználva azt a fantasztikus adottságot,
hogy Zamárdiban minden Aradi Vértanúról van elnevez-
ve utca, sõt szinte mindegyik 1848-as vezetõ személyi-
ségrõl is, évek óta hol végigfutva ezen utcákon, hol ke-
rékpározva, e 10 km-es kis erõfeszítéssel adózunk áldo-
zatot hozott hõseink emlékének. Idén is a megszokott
rendje szerint zajlott a megemlékezés. A Himnusz után a
Magyar Fájdalom-szobornál Tarr Péter igazgató úr diák
õrszemei idézték meg a vértanúk utolsó, tán az utókor-
nak is szánt gondolatait, majd végighaladtunk az utcá-
kon. Visszatérve ki-ki kiválaszthatott magának egy szá-
mára külön is kedves hõst ábrázoló kitûzõt, majd méc-
sesgyújtással maradt a Szabadság terén a szívünk tüze.
Álljon itt két utolsó szó: Láhner Györgyé: �Krisztus ke-
resztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett

oly törpe az én áldozatom.
� Vécsey Károlyé: �Isten adta a szívet, lelket nekem,
amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.�

56-os városi ünnepség: Csákovics Gyula polgármester
rövid köszöntõje után a hetedikesek ünnepi mûsora
idézte meg a közönség számára a felejthetetlen, világ-
történelmi jelentõségû napokat! Átéléssel, összpontosí-
tással szerepeltek a diákok, a nagyszerû mûsor-összeál-
lítás után méltán tapsolt percekig a közönség. Galó Ti-
bor osztályfõnöknek is hálásan köszönjük fáradozását,
munkáját! Az ünnepség másik fõszereplõje Kõ András
író, újságíró volt. Számtalan 56-os cikket írt már, és ezek-
bõl merítve, és nem szónoklatot tartva, különös, érde-
kes, drámai történetekkel tárta elénk az 56-os esemé-
nyeket és a szabadságharc utóéletét! Két példa: tanítot-
ta õt a József Attila Gimnáziumban (egykori és ma újra
Ciszter Gimnázium) Domokos Pál Péter, a moldvai csán-
góság híres népdalkutatója, az Ezer Székely Leány Nap
kiötlõje. November 4-e után egyik nap néma vigyázzál-
lást vezényelt, egy szó sem hangzott el 45 percen át! Jo-
gilag beleköthetetlen tisztelgés volt ez az áldozatok elõtt.
A másik érdekesség: 1985-ben, tehát még a rendszer-
váltás elõtt több neves magyar értelmiségit is megkérde-
zett, hogyan ünnepel a nemzet 2056-ban? Volt pesszi-
mista válasz, volt tényszerû, a történelmi távlat tisztító
hatását említõ válasz, és Nemeskürty Istváné, aki szerint
akkor a nemzet lelkesen, igazán mélyen átérezve, meg-
értve az esemény jelentõségét fog erõt meríteni belõle.
Haladjon nemzetünk útja arrafelé!

Gál Péter népmûvelõ

Bem apó tarnowi szarkofágja
föld és ég között.
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Felhívás a kárpátaljai magyar családok megsegí-
tésére!

Kedves Zamárdiak!

Árpád-házi Szent Erzsébet az irgalmasság, az elesettek
iránt érzett segítõkészség csodálatos személyisége, világtör-
ténelmi jelentõségû királynénk. Ünnepe novemberben van,
ezért szinte adja az idõ, hogy mi, zamárdiak is újra figye-
lemmel forduljunk - mint már korábban is sokszor megtör-
tént -, egy aktuálisan nagyon rászoruló közösség felé! Eny-
hítsük kárpátaljai testvéreink ínségét! Gondoljunk bele, az
Ukrajna keleti területein zajló polgárháború miatt családok
százai aggódnak a behívott vagy elmenekült férjekért, édes-
apákért. Ráadásul a családfõk távolléte miatt még súlyo-
sabb teher a háború miatti pénzromlás. Ma 30-40 eFt érté-
kû hrivnyából kell sok családnak havonta megélnie, és kö-
zeledik a tél!
A Humán Bizottság legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy
kárpátaljai testvéreink érdekében megszólítjuk a zamárdi
családokat gyûjtést szervezve! Jó állapotú és tiszta téli ruhá-

kat kérünk gyermekek, diákok számára az adományozóktól:
téli kabátokat, bélelt dzsekiket, pulóvereket, sínadrágokat,
sapkákat, meleg zoknikat, téli cipõket, csizmákat!
A gyûjtés a helyi segélyszervezetek és intézmények összefo-
gásán alapul. Az adományokat ugyanis átveszik a Katolikus
Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zamárdi mun-
katársai, de a Gyermekjóléti Szolgálat, a Zamárdi Óvoda,
A Fekete István Általános Iskola továbbá a Közösségi Ház
illetve a Tourinform Iroda is adományátvevõ hely. Az össze-
gyûjtött ruhanemûket decemberben juttatjuk ki.

A gyûjtés határideje: 2015. november 25-e.

A szeretet természete, hogy minél inkább adjuk, annál in-
kább érezzük a szívünkben! Végül is ez az élet értelme, és
hozzátehetjük, hogy életünk igazi érzelme.

Zamárdi, 2015. október 25.

a Humán Bizottság nevében: 
Gál Péter biz.elnök

ÓVODAI HÍREK

Szeptember 30-án, a népmese napján, a Berkenye kör
néhány tagja tett eleget meghívásunknak. A gyerekeket
délelõtt, és a délutáni pihenés elõtt is meglepték egy-egy
népmesével. Ezzel a nappal búcsúztattuk a szõlõszagú
szeptembert, és köszöntöttük a levelet osztó októbert.
Ezen hónap második napján, pénteken, az édesapákat
ünnepeltük. Délelõtt a tornateremben egy bábelõadást
néztünk meg, amelyben a nagyravágyó feketerigó
történetét ismerhettük meg. Ebéd után az óvoda udvarán
gyülekeztünk, ahol a csoportok egymás után adták elõ apák
napi mûsorukat, amellyel már napok óta készültek. Ezen

kívül a büszke apukák egy vidám, papírból készült madári-
jesztõt kaptak gyermekeiktõl ajándékba. A késõ délutánig
tartó mulatság nagyon mozgalmas és közös játékokkal teli
volt. Az óvó nénik hét állomáson várták a résztvevõket. Volt
kapura rúgás, krumpli vezetés, babzsák szedés, célbadobás,
szögbeverés tuskóba, talicskatolás és gumicsizmában futás
is. A gyerekek a játékok teljesítéséért cserébe csillámte-

toválást kaptak, de a legkedvesebb ajándék az volt szá-

mukra, hogy édesapjukkal együtt játszhattak. Emellett még
egy tûzoltóautót, kamiont és versenyautót is ki lehetett
próbálni, ezekért köszönet illeti a siófoki tûzoltóságot,
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Marity Gábort és Tóth Lászlót. A szülõk és gyermekeik
nemcsak élményekkel gazdagon, de garantáltan teli
gyomorral mentek haza, hiszen közülük sokan járultak
hozzá, hogy az asztalok tele legyenek mindenféle finom-
sággal, süteménnyel, üdítõvel.
Október 5-étõl kezdõdött az állatok hete. Hétfõn a Szent

Kristóf pincészetnél lévõ állatsimogatóhoz sétáltunk el. A
gyerekek itt az íjászkodást is kipróbálhatták. Kedden
Schwarz Feri bácsi galambjait eregettük, majd állatos kör-
játékokat játszottunk. Következõ nap egy hatalmas újfund-
landi terápiás kutyus látogatott el hozzánk gazdájával, és
játszott együtt az ovisokkal. Ezen a napon hozhattak be a
gyerekek élõ állatokat, ezeket a teraszon tudták meg-
nézegetni, megsimogatni, a csoportszobában pedig sünit,
polipot, macskát és baglyot barkácsoltunk. Csütörtökön a
tornateremben interaktív elõadáson vettünk részt, ahol a
bogarakkal ismerkedhettünk meg kicsit közelebbrõl,
játékosan. Az állatok hetét péntek délelõtt, ölyv,
vadászgörény, vadászkutya bemutatóval koronáztuk meg,
és tettük még érdekesebbé a hetet. Ica néni idén is mega-
jándékozott minden kisgyereket egy plüss állattal,
legtöbben már azzal aludtak el délután. 
Október 13-án voltak utoljára úszni a nagycsoportosok. A
szülõk büszkén tapasztalták a medence szélérõl nézve,
hogy gyermekeik mennyit fejlõdtek, ügyesedtek.

Ugyanezen a napon látogattak fel az óvó nénik az iskolába,
hogy megnézzék, hogyan boldogulnak az elsõ osztályosok.
A kisiskolások boldogan fogadták az óvó néniket, és örül-
tek a régi óvodás csoporttársaktól kapott rajzoknak is.
Az esõs idõ miatt beszorultunk a csoportszobába, mégis
nagy volt a sürgés-forgás. A gyerekekkel gyümölcssalátát és
csalamádét készítettünk, amit aztán az ebédhez jóízûen el
is tudtunk fogyasztani.

Szeptember 1-jén iskolánk 159 tanulója nagy lelkesedéssel
kezdte meg az új tanévet. Az elballagott 24 nyolcadikost 19
kis elsõs váltotta.

Szeptember 9-én a Fekete István-nap alkalmából az alsósok
a város területén akadályversenyen vetélkedtek. A szülõi
részvétellel és segítséggel a városi könyvtárban, parkokban,
a focipályán kialakított állomásokon bizonyíthatták felké-
szültségüket. 
A felsõsök a MÁV-üdülõben érdekes elõadásokkal tarkított
rendezvényen vettek részt. Megismerkedtünk a Balaton és
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park élõvilágával, a balatoni
halakkal/ még horgászhattunk is/, a vízimentõsök feladata-
ival, a vitorlás hajó felszerelésével, s nagyon finom halból
készült ételeket is megkóstolhattunk. Ezúton is köszönjük a
Hethland Kft-nek ezt a ragyogó napot!

Szeptember 14-18-között a szülõi értekezleteken a szülõk is
megismerték a tanév céljait, feladatait. 
Szeptember közepétõl a negyedikesek 10 órás úszásoktatá-
son vettek részt a Família Hotelben.
23-án a 6. osztályosok kaptak oltást, a hetedikesek 18-án
átestek a szokásos fogorvosi- védõnõi vizsgálatokon.
Szeptember végén zajlott az õszi papírgyûjtés.

A magyar népmese napja alkalmából a Török Ildi néni ál-
tal szervezett rendezvényen vettek részt az alsósok. A
�Többsincs királyfi� mesevetélkedõn az 1-2. osztályosok
rajzoltak, a harmadikosok felolvasták kedvenc meséjüket, a
negyedikesek pedig csapatversenyen bizonyítottak.

Október 2-án Wolf Csilla, a Siófoki Rendõrkapitányság
törzszászlósa tartott osztályfõnöki órát a 7-8. osztályosok-

nak /DADA-program/.
6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról, s a délutáni
kerékpáros emléktúrán is sokan részt vettünk.
13-án az óvónénik figyelhették meg, mennyit fejlõdtek pár
hónap alatt volt �gyermekeik�.
14-én a nyolcadikosok számára szerveztek szakmai pálya-
választási bemutatót a Baross Szakközépiskolában.

16-án Balatonföldvárra utazott sok tehetséges kisdiákunk.
A Bolyai matematikai csapatversenyen a harmadik osztály-
tól kezdve minden évfolyamon képviselték iskolánkat.
20-án a Krúdy Szakközépiskolával ismerkedtek a nyolcadi-
kosok.
22-én a hetedikesek mûsorával emlékeztünk 1956 hõseire.
A 26-30-ig tartó õszi szünet mindenkinek jól jött�.

ISKOLAI HÍREK

Bolyai matekverseny
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ZPSE SPORT

Szeptember 16-án és október 5-én Szekszárdon rendeztek atlétikai versenyt. Az elsõn egyéniben
szereztünk érmeket. Ficsor Nóra gyõzött kislabda hajításban és bronzérmes lett távolugrásban, ahol
Hegyi Szilárd szintén harmadik lett. Az októberi csapatversenyben az utánpótlás 11-es korosztályunk 4.,
a 13-mas egységünk 5. lett. Hegyi Szilárd, Kovács Laura, Fenyvesi Gábor, Balázs Attila, Boksán Roland,
Puruczky Levi, Kalmár Dávid, Nagy Iván, Kiss András, Balogh Hanna, Ficsor Zsófia, Pintér Jázmin,
Putyera Petra, Kiss László, Újvári Patrícia versenyzett.

G.T.

Fekete István nap

Elsõ osztályosok

7. osztályosok kirándulása

Okt 23-i mûsor

7. osztályosok kirándulása

Heatland üdülõben
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NABE HÍREK

A NABE Zamárdi csoport 2015. október 5-i gyûlésén Kol-
lárné Mecseki Renáta, a NHSZ Zöldfok ZRt. irodavezetõ-
je tartott elõadást a környezetkímélõ hulladékgazdálkodás-
ról. Elõször információkat kaptunk a hulladékgazdálkodó
cég változásairól, majd a Magyarországon képzõdött hulla-
dék mennyiségérõl, összetételérõl, típusairól hallottunk tá-
jékoztatást. Megtudtuk, hogy a szelektív hulladékgyûjtés a
hulladékanyag fajtánkénti külön gyûjtését jelenti. A szelek-
tív hulladékgyûjtés elõnye, hogy a feldolgozott, szelektíven
gyûjtött hulladék másodnyersanyagként hasznosítható, a
hulladéklerakók élettartama nõ, valamint csökken a kör-
nyezetterhelés. Újrahasznosítható anyag a papír, az üveg, a
mûanyag. A szennyezett csomagolóanyagok viszont nem új-
rahasznosíthatóak. A csomagolás a termékek óvására, ke-
zelésére szolgál, megkönnyíti a szállítást, és információkat
szolgáltat a termékrõl.
Megtudtuk a szelektíven gyûjtött papír és mûanyag feldol-
gozásának fõ állomásait is. A papír begyûjtése után szétvá-
logatják, bálázzák, pépesítik az alapanyagot, majd a papír-
gyártás során félkész termék, ezután papír lesz belõle. A
mûanyag termékeket begyûjtés után tisztítják, szín szerint
szétválogatják, tömörítéssel bálázzák, majd granulátum, ez-
után pedig félkész termék készül belõlük. 
Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy 2015. november 10-tõl
megváltozik Zamárdiban a szelektív gyûjtés rendje. Siófok
után a mi városunkban is megszûnnek a szelektív szigetek,
és �házhoz jön� a szelektív gyûjtés. A külön gyûjtött hulla-
dékot kéthetente (nyári idõszakban hetente) szállítják majd
el az erre a használható zsákokban, az ingatlanok elõl.  
Az új fejlesztésû somi hulladéklerakó a környezetvédelmi
szabályokat szem elõtt tartva épült. 3 szigetelõréteggel ren-
delkezik (melyek között van természetes réteg és szigetelõ
fólia is). A szigetelõréteg esetleges meghibásodását jelzõ-
rendszer érzékeli. Mûvelési folyamata elõre tervezett. Vá-
logató csarnokkal is rendelkezik, mely kézi és gépi váloga-
tásra is alkalmas, és bálázást is végeznek itt. A zöldhulladék
szelektíven kerül a telepre, és 4 hét alatt komposzt lesz a
zöldbõl. Elfogadtuk elõadónk szíves meghívását Somba,
üzemlátogatásra, melynek idõpontja még egyeztetés alatt
van.Köszönjük Kollárné Mecseki Renátának, hogy felhívta
a figyelmünket a téma fontosságára, különösen, hogy tele-
pülésünkön a házhoz menõ szelektív gyûjtés az eddigieknél
talán nagyobb tudatosságot és energiát fog igényelni. Fi-
gyeljünk oda a hulladékok válogatására!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015. október 11-ére barangolást terveztünk a Vértesben.
Ebben az évben eddig nem lehetett panaszunk az idõjárás-
ra, hiszen minden rendezvényünket a kegyeibe fogadta, vi-
szont kirándulásunk kezdetére az idõjárással kapcsolatos
szerencsénk elfogyott, és zuhogó esõben indultunk
Zamárdiból. Bíztunk benne, hogy talán a nap folyamán
majd eláll az esõ, de sajnos kitartott, végigkísérte az utun-
kat, és alaposan befolyásolta útitervünket is. Csókakõ várá-
hoz sajnos nem tudtunk felmenni a szûnni nem akaró esõ
és az akkorra már tetemes mértékû sár miatt. Így az Orosz-
lányi Bányászati Múzeumba mentünk, ahol a bánya köz-
ponti épületét alakították át múzeummá. Megnézhettük,
milyen gépeken dolgoztak az �irodista hölgyek�, sorban áll-
hattunk a fizetést osztó ablak mögött, megtudhattuk, ho-

gyan követték figyelemmel, ki dolgozik lent a bányában, ül-
hettünk az igazgató asztalánál, és több, a bányában haszná-
latos eszközt is megnézhettünk. Sok érdekességet megtud-
hattunk vezetõnktõl, aki maga is dolgozott a bányában, és
végigjárta a bányászok �szamárlétráját�.
A bányamúzeum után Majkra mentünk, ahol megismerhet-
tük a kamalduli szerzetesek központját. Megnéztük a
kamalduli remeték házait, megtudtuk, hogyan éltek, mivel
foglalkoztak. Megismertük a kastély történetét is.
Bokodon az �úszó falut� sajnos nem sikerült megközelíteni
szintén a mostoha idõjárás miatt. De ez sem szegte kedvün-
ket, és Kisbéren a továbbra is szakadó esõben megnéztük a
Mini Magyarország makettjeit és dombormûveit. Kisbér
után  Várpalotára indultunk,  ahol a  Trianon Múzeum in-
teraktív kiállítását néztük meg. A Trianon Múzeum a
Zichy-kastélyban kapott helyet.

�A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan in-
tézménye, mely az elsõ világháborút követõ békeszerzõdés-
sel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik,

és intézményes keretek között mutatja be a trianoni ország-
vesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát.�
(http:/www.trianonmuzeum.hu) Bár az esõ, és délutánra a
hideg is útitársunkká szegõdött ezen a napon, mégsem
szegte kedvünket, és ugyan kicsit ázva és fázva, de töretlen
jókedvvel barangoltunk a Vértesben! 
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A Nõk a Balatonért Egyesület 2015. október 21-én a Hotel
Famíliában rendezte meg fórumát A Balaton és vízgyûjtõ-
gazdálkodás címmel. A fórum hivatalos témája: Mit tehe-
tünk a Balaton és természeti értékeinek védelméért?
A fórum célja az volt, hogy szakértõk segítségével feltérké-
pezzék a Balaton jövõjét. 

A Balaton vízgyûjtõjén a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés
eredményeirõl tartott elõadást Szabó Péter, a Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság szakértõje.  Homonnay Zsom-
bor az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület agrármérnöke a
fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetõségérõl
beszélt a Balatonnál. Az elõadások sorát Dr. Hajósy Adri-
enne zárta, a Nõk a Balatonért Egyesület tagja, aki vízgyûj-
tõ-gazdálkodás szeptemberi fórumaink eredményeirõl tar-
tott beszámolót.Véleményünkrõl, javaslatainkról szeret-
tünk volna üzenetet küldeni a vízgyûjtõ-gazdálkodás felelõ-
seinek. Sajnos több érintett szakember és intézmény nem
képviseltette magát ezen az elsõsorban szakmának szóló
programon.  Úgy hisszük, hogy csak összefogással, közös
gondolkodással lehet tenni a Balatonért, így bízunk benne,
hogy ha a mostani fórum nem is, annak híre, a projektgaz-
da NABE összegyûjtött eredményei, javaslatai eljutnak a
szakmai szervezetekhez, akik felelõsséggel fogják azokat
gondozni, továbbítani a döntéshozókhoz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sok szeretettel várunk mindenkit 2015. november 29-én,
vasárnap 15 órakor a Plébánia templom elõtti téren tar-
tandó adventi gyertyagyújtásra, ünnepségre.

KT/DBO
Kiss Csabáné különdíjjal jutalmazott munkája

2015. szeptember



EGÉSZSÉGNAP 2015. 

Egyesületünk október 10-én, immár 9. alkalommal egész napos programmal várta az érdeklõdõket.
A délelõtti szájüreg és urológiai szûréseken közel 50 vizsgálatot végeztek el orvosaink, Lédermayer Ferenc fogorvos és
Perjés Gábor urológus szakorvos.
Mivel a rendelkezésre álló idõben többen nem kerültek sorra, Perjés doktor egy késõbbi idõpontban szívesen áll a szû-
résbõl kimaradtak rendelkezésére.

Az egészségnap délután elõadásokkal folytatódott. Hallhattunk a szûrések tapasztalatairól, az egészséges életmód-
ról, kiemelten a mozgás fontosságáról.
Bereczki Ibolya természetgyógyász a meridián torna elméletével és gyakorlatával ismertetett meg bennünket.

Dr. Parádi József pszichiáter ötödik, záró elõadásán azokról a boldogságfokozó módszerekrõl beszélt, amelyekkel
magunkat és mások életét is jobbá tehetjük. Íme, néhány a � mindennapokba beépítendõ � boldogsággyakorlatokból: jó
cselekedetek gyakorlása, optimista látásmód, a hála, a megbocsátás, az örömteli tevékenységek gyakorlása, elkötelezett-
ség céljaink mellett, a hit, a testedzés fontossága.

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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Az elismerõ oklevelet október 15-én Perge Lászlóné és
Nagy Dezsõné vette át.

MEGHÍVÓ
NOVEMBERI ÖSSZEJÖVETELRE

Idõpont:  november 9. / hétfõ / 17 óra
Helyszín: Közösségi Ház
Program: Az elmúlt hónap értékelése /

kirándulás, egészségnap/

Az �Ügyes kezek �összejövetelek beindítása

A karácsonyi szeretetvendégség elõkészítése

Feladni vagy küzdeni? �Sorscsapásokat�
megélõ tagjaink személyes vallomásai

Figyelem! Idõpontváltozás!

Karácsonyi szeretetvendégségünk ádventi
gyertyagyújtással november utolsó hét-

fõjén, 30-án lesz 17 órai kezdettel.

Ez utóbbi boldogságforráshoz kapcsolódott egészségnapunk záró programja. Wichmann Tamás olimpikont, kilenc-
szeres kenuvilágbajnokot, háromszoros Európa-bajnokot láttuk vendégül. Hogyan lett a � súlyos balesetet szenvedõ, so-
káig járógipszet viselõ - gyermekbõl élsportoló? Megtudtuk vendégünk beszámolójából, és azt is, hogy ma méltán tagja a
Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének. A jó hangulatú beszélgetést Tamás gitárral kísért énekes produkciója szí-
nesítette. A vele töltött óra megkoronázása volt az együttlétnek.

Az egész napos programon tagjaink vendégelték meg a résztvevõket, és tombola felajánlásaikkal támogatták az
Egészségõr Egyesületet. Köszönjük!

Köszönet rendezvényünk fõvédnökének, Csákovics Gyula polgármester úrnak, a szûréseket végzõ orvosoknak, elõ-
adóinknak, Széles Ágota népdalénekesnek és mindazoknak, akik hozzájárultak a 9. egészségnap sikeréhez.
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Kedves Barátném!

Sokszor gondoltam Rád szeptemberi kirándulásunkon, de
arra sem volt idõm, hogy egy képeslapot megírjak Neked.
Vezetõnk, Perge Kriszta most is hozta szokásos formáját,
programokban és élményekben gazdag két napot szervezett
nekünk Nyugat-Magyarországra. A szerencse is mellénk
szegõdött. A szeles, de napos õszi hétvégén ragyogó ide-
genvezetõk kalauzolták népes csapatunkat Kõszegen,
Szombathelyen és Jákon.

A 11 órai harangszó már Kõszegen ért bennünket.
Nem, nem tévedek, kedves Barátném, Kõszegen minden
nap 11 órakor is zúgnak a harangok, a várvédõ Jurisics Mik-
lós és hõs katonái emlékére, akik 1532 augusztusában meg-
állították Szulejmán szultán hatalmas túlerejét. Persze ne-
kem nem csak a várvédõk jutnak itt eszembe. Gyermekko-
romban szüleim több hetes kúrára ide küldtek gyógyulni,
mert a városnak híresen jó levegõje van. Már akkor meg-
szerettem Kõszeget. Márti idegenvezetõnkkel jó volt újra
bejárni a régi kedves helyeket: az ódon utcákat, megnézni a
várat, a Patika Múzeumot, a  Jurisics teret a címeres város-
házával és két híres templomával, a Szultán kilátóról gyö-
nyörködni a csendes kisváros panorámájában.
Csakhogy ezen a szombaton éppen nem volt nyugalmas
hely Kõszeg! És mi ezt egyáltalán nem bántuk. Színpompás
szüreti felvonulásban volt részünk. Gyerekek, felnõttek, kõ-
szegiek, Burgelandból és a szomszédos városokból érkezõ
csoportok vonultak fel jelmezesen lovakon, kocsikon, trak-
torokon. Mazsorettek, népi táncosok, zenészek kísérték a
felvonulókat. Elsõként a kõszegi fúvósok alapozták meg a
vidám szüreti hangulatot.
Bennünket is megénekeltettek.� Máma még nem ittunk
semmit��- fújtuk nem nagy meggyõzõdéssel. A refrén
visszatérõ sorait � Igyunk hát, az angyalát!- jó szívvel meg-
fogadtuk. Szállásunkon a szokásos� terülj- terülj asztal-
kám� mellett jóféle nedûkkel koccintottunk , születésna-
post köszöntöttünk, énekeltünk,  játszottunk. Egyszóval
igen jól éreztük magunkat.

A második napot Szombathelyen töltöttük. Az egy-
kori Pannónia provincia kereskedelmi városa Szavária né-
ven volt kedvelt császári lakhely. Megnéztük a római kori
emlékeket, aztán idegenvezetõnkkel, Judittal  a város im-
pozáns székesegyházában Szombathely szülöttére, Márton
püspökre emlékeztünk. Sajnos városnézésre csak egy röpke
óra jutott. Ebéd után még három szép program várt ránk.

Elõször a skanzenba mentünk. A falumúzeum 27 te-
lepülésrõl 43 építményt mentett át. Zsuppfedeles paraszt-
házak, kicsi templom, fazsindelyes harangláb, dióval terí-
tett udvarok, kapirgáló tyúkok, karámban legelõ birkák!
Róbert idegenvezetõnk szakszerû irányításával eleink 150-

200 évvel ezelõtti világába csöppentünk.
A kámoni arborétum is évszázados emlékeket õriz.

Tudtad, kedves Barátném, hogy itt található Magyarország
legnagyobb fenyõgyûjteménye?
/kinai, muskotály, vörös, répa, mamutfenyõ � / Láttunk
másfélszázados trombitafolyondárt, átöleltük a 230 éves
kocsányos tölgyet. Most rózsák nyíltak, tavasszal rododend-
ronok virágoznak. Ide még vissza kell jönnünk � búcsúz-
tunk lelkes idegenvezetõnktõl, Krisztinától.

Kirándulásunk utolsó állomása Ják volt. A Bencés
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BUDAPESTI KIRÁNDULÁS
DECEMBERBEN

Értesítjük a lakosságot, hogy a �Zamárdiért�
Közalapítvány december 5-re kirándulást szervez!

Úticél:
� Parlament és a koronázási ékszerek megtekintése
� Buszos városnézés:
� Hõsök tere (rövid sétával)
� Szépmûvészeti Múzeum
� Mûcsarnok
� Andrássy út, Oktogon, Opera, Bazilika
� Szabadfoglalkozás keretében a Vörösmarty tér és a

Bazilika elõtti karácsonyi vásár megtekintése
Hazaindulás a délutáni órákban.
A kirándulás résztvevõinek csak a parlamenti belépõdí-
jat kell fizetni (Felnõtt 2000Ft, Gyerek 1000Ft).

Elõzetes jelentkezés:
� Gulyás Józsefné +36/84 348-851, +36/30 533-7486
� Perge Lászlóné +36/30 945-3640

A parlamenti belépõ árát elõre át kell utalnunk, ezért
azt november 24-én (kedd) 15:30-tól 17:30-ig a
Közösségi Házban kérjük befizetni. 

Jelezzük, amennyiben két buszra való jelentkezõ lesz, a
következõ kirándulás tervezett idõpontja

december 12-e.

A Közalapítvány Kuratóriuma

apátság román stílusú bazilikája a 13. században épült. La-
ci atya kalauzolása tette felejthetetlenné az ott töltött idõt.
A jáki gyermekkórus elõadásában CD-rõl csodás egyházi
zenét  hallgattunk, majd a Mária-oltárt körülállva közösen
énekeltük el régi magyar himnuszunkat. Reménytelen kí-
sérlet ezt az élményt visszaadni, ezt személyesen kell átél-
ni!

Látod, Kedvesem, mennyi minden belefért ebbe a két
napba?
Történelem, természetismeret, mûvészettörténet, néprajz,
irodalom, zene! És nem száraz ismeretek, hanem személye-
sen átélt élmények!
Újra és újra dicsérem idegenvezetõinket, Mártit, Juditot,
Róbertet, Krisztinát és Laci atyát. Nagy tudásuk, lelkes elõ-
adásuk, városuk szeretete mindnyájunkat lenyûgözött.
Nem lehetett nem figyelni rájuk! De õk is jó emlékeket
õriznek rólunk, a mindenre kíváncsi, hálás zamárdi csapat-
ról.� Öröm ilyen társaságnak beszélni!� � mondta kõszegi
idegenvezetõnk, Márti, és megkért, hogy tolmácsoljam
üzenetét. �Üdvözlöm a zamárdiakat, druszáimat külön is,
és egy Rátok illõ Mécs László � idézetet küldök szeretettel:
� S éveim, e színes madarak egyre fáradtabb szárnnyal szál-
lanak, de lelkem örökre fiatal marad�
Milyen bölcs és igaz gondolat! Bár többségünkben az ezüst-
korúakhoz tartozunk, de lélekben fiatalok vagyunk. És az
ilyen élményeknek köszönhetõen, remélhetõleg még soká-
ig azok maradunk. Tudom, kedves Barátném, ezzel Te is
egyetértesz, és ha tudsz, legközelebb velünk tartasz.
a
A személyes találkozásig szeretettel ölellek: Magdi



Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2015. november

Értékeink másképpen

Közeledik az év vége. Lassan vé-
get ér a termõföld kincseinek be-
takarítása. A borospincékben még
duruzsolnak a hordók, érlelõdnek
a borocskák, a kamrák megtelnek
a jó ízû házi lekvárok és befõttek

soraival, a dió, mogyoró, mandula is ott csörög a zsákok-
ban, hogy karácsony táján a házat betöltõ diótörõ kopá-
csolás adja hírül, itt az ideje a kalácssütésnek.

November táján, már számot vethetünk azzal, hogy az
elmúlt évben tervbe vetteket hogyan teljesítettük. Mi az,
ami sikeres volt és mi az, amit kényszerûségbõl elhalasz-
tottunk. Így cselekedtünk mi is. Áttekintve a Berkenye-
kör 2015. évre tervezett és elvégzett eseményeit, meg-
elégedéssel zárhatjuk ezt az évet. No, nem csak azért,
mert teljesítettünk, hanem azért, mert tevékenységünk
hiánypótló volt, több esemény vonatkozásában is. Társa-
ságunk, a céljainkban meghatározott feladatok folyama-
tos végzése, a többi zamárdi civil szervezettel való jó
kapcsolat fenntartása és együttmûködés mellett, nem
szokványos élményt adó eseményeket is fel tudott sora-
koztatni ebben az évben. Például hazánk, számunkra is-
meretlen és rejtélyes múltját kutató elõadó meghívásá-
val, indonéziai úti beszámolóval, évfordulós túrával,
könyvbemutatókkal, különleges költészetnapi esttel, ki-
állítások megrendezésével és a régi magyar írás tanfo-
lyamának megszervezésével igyekeztünk új dolgokat át-
adni, a városi eseményeket emlékezetessé tenni.

A Berkenye-körnek a szomszédos települések közül, na-
gyon jó szakmai és személyes kapcsolata van a szántódi
Tüskés Tibor könyvtárral, a fonyódi Sirály Art csoport-
tal. Egymás eseményein igyekszünk részt venni, képvi-
selni településünket. Tagjaink alkotásainak kiállítása
más városokban alkalmas arra is, hogy településünkrõl

közelebbi tudomást szerezzenek. Ebben az évben Bod-
rogi Éva keramikus-grafikusnak és Veit Judit mûvészfo-
tósnak több alkalommal volt kiállítása Budapesten és
Jászberényben.
Hirschmann Attila és Végh Sándor az augusztusi zamár-
di kiállításon mutatták be fotóikat.

A www.berkenye-kör.hu honlapunk Események pontja
alatt található táblázatunk a nagyobb létszámú közössé-
get érintõ, kiemelkedõbb jelentõségû eseményeket és a
Berkenye-kör tagjainak személyes meghívásait, más te-
lepüléseken történõ szerepléseit is tartalmazza. Ezekbõl
az eseményekbõl tíz saját szervezésû, tíz pedig olyan
esemény, amelyre meghívást kaptunk.

Habár az események száma emelkedett ebben az évben,
ugyanakkor közösségünknek nem célja rendezvények
szervezése. Elsõsorban alkotócsoportként jöttünk létre
és szeretnénk ezt a célunkat tartani, hiszen az alkotás-
hoz az elvonulás is nélkülözhetetlen. Az évi 8-10 ese-
ményt elegendõnek érezzük, néha soknak is, az esemé-
nyek torlódása miatt. Ezt a számot szeretnénk csökken-
teni. Az események sorához hozzá kell adni a többi civil
egyesület rendezvényeinek számát is. Mivel a rendezvé-
nyeken szinte mindig ugyanazon személyek vesznek
részt, ezért a torlódásokat igyekszünk elkerülni. 
Társaságunk 2013-ban alakult, és 2015-ig a mûködésé-
hez Önkormányzati támogatást nem kért. Könyvkiadás-
hoz azonban, személyes kérésre, a kért támogatást az
Önkormányzat megadta.

A városi rendezvényeken képviseltetjük magunkat és
tagjaink szívesen vesznek részt közösségi eseményeken.
Javaslataink közérdekûek (pl. az Önkormányzat és a ci-
vil szervezetek kezelésében, információs pontok létre-
hozása a jelenlegi hirdetõtáblák helyett. Településeszté-
tikai és célszerûségi szerepe lenne.)

BERKENYE KÖR
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2016-ban, tervünk szerint, hasonló témakörökben folyta-
tódik mûködésünk. Jelenleg folyamatban van a Régi ma-
gyar írás � (rovó) tanfolyam, amely áthúzódik 2016-ra is.
Simon Erika: Algériától Pannonhalmáig címû könyvé-
nek olvasása közben bukkantam egy Babits Mihálytól
idézett gondolatra, mely nagyon ideillik: � A humanista
nem azért nyúl vissza a régihez, mert sokallja az újat, ha-
nem mert kevesli. Mennél gazdagabb a múltunk, annál
több fonálon kapaszkodhatunk a jövõbe.� A tanfolyam
kéthetente, ingyenes részvétellel látogatható. 
Tagjaink, alkotói tevékenységük szerint eltérõ mûfajok-
ban, egyénileg is szerveznek eseményeket. Legutóbbi
ilyen esemény volt a Pasztell Workshop rajztanfolyam
Tálos Ágota szervezésében kilenc fõ részvételével, ame-
lyen a mûvészi igényesség, a színek világa, a rajzolás rej-
telmei tárultak fel a tanfolyamon résztvevõk elõtt. 
Széles Ágota hagyományõrzõ népdalkört szervez, mely-
nek jelenleg hat fõ a tagja. A tagfelvétel folyamatos. 
Szakáli Annának az ötödik, Szivárványkapu címû köny-
vét, ezúttal egy balatoni mesekönyvet vehetett a kezébe
az olvasó 2015 májusában. Ajánljuk karácsonyi ajándék-
nak a hét éves korosztálytól. Megvásárolható a Tourin-
form Irodában.
Gubányi Kata kézmûves foglalkozásai mindig telt házat

teremtenek a Közösségi Házban. Kata alkotásai egyedi-
ek, számára a gyerekek tanítása az évek folyamán élet-
céllá alakult.
A Berkenye-kör tagsága október hónapban két fõvel bõ-
vült, tagjaink között tisztelhetjük Czigány Györgyöt és
Simon Erikát, neves költõ és író házaspárt. Köszönjük,
hogy felkérésünket elfogadták és jelenlétükkel, munkás-
ságukkal hozzájárulnak zamárdi szellemi életéhez.
Rendezvényeink költségeihez a tagság, és a Tourinform
Iroda járul hozzá. Köszönjük az Önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal és a Tourinform Iroda munkatársai-
nak anyagi és erkölcsi támogatását, segítõkészségük pél-
daértékû.
A Berkenye-kör tagsága ezúton tisztelettel megköszöni
azt a mûködéséhez kapott támogatást, amit egy zamárdi
családtól kapott. Kérésükre nevüket nem közöljük, de
köszönõ levelünket ünnepélyesen átnyújtottuk szemé-
lyes találkozásunkon.
A Berkenye-kör két tagja, Gubányi Kata és Szakáli An-
na, a Zamárdi Város Önkormányzata által, közösségi te-
vékenységükért 2015. augusztus 20-án kitüntetõ elisme-
résben részesültek. Köszöntjük mi is tagjainkat és továb-
bi sikeres munkálkodást kívánunk.
Kedves Zamárdiak! 2016-ban is várjuk Önöket azokon
az eseményeinken, ahol együtt lehetünk, odafigyelhe-
tünk egymásra, barátkozhatunk, új dolgokkal ismerked-
hetünk meg, hagyományainkat megõrizhetjük, vagy az is
lehetséges, hogy közösen, éppen egy új hagyományt te-
remtünk városunkban.
Zamárdi, 2015. október 19.

Szakáli Anna

Pasztell Workshop a Közösségi Házban

�Feltöltöm magam napfénnyel. Néhány sugár itt
marad majd a szememben.� (Renoir)

Nagyon sikeres, két napos Pasztell Workshop tanfo-
lyamot tartott a zamárdi Közösségi Ház kistermében,
október 24-25-én Tálos Ágota festõmûvész. A tanfo-
lyamon kilenc fõ vett részt.
A résztvevõk közül többen megismerkedtek már a fes-
tészet különbözõ módozataival, például olaj vagy ak-

varell festészettel, a pasztell technikával azonban
most ismerkedtek meg közelebbrõl. Õk már rajzdosz-
sziékkal, krétákkal, ollóval, vonalzóval és egyéb hasz-
nos holmikkal felszerelkezve jelentek meg, a többiek-
nek minden szükséges kelléket a mûvésznõ biztosí-
tott.
Az elsõ nap délelõttjén a pasztell technikában kiemel-
kedõ, neves festõk képeinek, a pasztellkép készítésé-
hez szükséges anyagoknak a megismerése, az elsõ
finom kézmozdulatok begyakorlása volt a cél, de már
ezen a napon is csodálatos színes kompozíciók szü-
lettek. 
Délután már komoly munka folyt. Egy A/3-as lapon
nyomtuk a pasztellt, s bizony többször el kellett han-
goznia annak a bûvös szónak, hogy �finoman!� Vég-
re megszülettek az alkotások és csodálkozva vettük
észre, hogy nincs két egyforma közöttük, mert min-
denki a saját szín-világával dolgozott. Elégedetten tér-
tünk haza, nem is sejtve, hogy másnap vár bennünket
az igazi csoda.

Vasárnap, mindenki három képet készített. Egy õszbe
hajló ködös reggel, egy még zöldellõ határ, melyet
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már megérintett az õsz arany csókja, és végül egy sa-
ját, absztrakt kompozíció. Azaz, született egy szép ba-
latoni kép, a parton veszteglõ vitorlásról és egy cso-
dálatos Mária kép is.  Bizony magunk sem hittük,
hogy képesek vagyunk ilyesmire, de Tálos Ágota ked-
ves, buzdító szavai, segítõ türelme eljuttatott bennün-
ket, nem túlzok, a mûvészet kapujába. 
Csak remélni tudjuk, hogy a tanfolyam 2016-ban foly-
tatódik, és tovább haladhatunk, esetleg be is léphet-
nek közülünk páran azon a bizonyos kapun. 

Még ha nem is lennénk elégedettek az alkotásainkkal,
akkor is csak azt írhatnám le, hogy a kellemes hangu-
latban, barátságban eltelt két nap feltöltött bennünket
aranyló napsugárral. Ebbõl az aranyló napsugárból
maradt bennünk, nem csak néhány fénysugár.

Zamárdi, 2015. október 26.

Szakáli Anna

Hagyományõrzõ
Népdalkör
Zamárdiban

�A népzene az ország lel-
ke. Az az ország, mely

megtagadja népzenéjét,
rászolgált arra, hogy ami-
kor feleszmél, mást se ta-
láljon, csak Coca Colát.�

(Dr. M. V. Patel)
A fenti idézethez már nagyon keveset kell hozzátennem,
annyira elmond mindent a mai világunkról. Ám szerencsé-
re elõdeink nem így gondolták az életet, és tudták, hogy az
éneklés olyan hanghullámokat rezdít meg, melyek szinte
azonosak a teremtés, az öröm hullámhosszával. �Az em-
bert, az éneklés tette emberré.� � villan eszembe egy vala-
hol olvasott gondolat. Való igaz, hogy az éneklés emberi sa-
játosság, mert a madarak sem énekelnek, �csak� fütyörész-
nek. A hattyú egyáltalán nem teszi ezt, bár hivatkozunk rá,
de átvitt értelemben, a bálnák pedig kapcsolattartásra hasz-
nálják a hangok frekvenciáit. Egyedül az ember tudja kife-
jezni örömét, bánatát, egész érzés és gondolatvilágát zené-
vel, énekléssel. 

Elõdeink zenei és énekvilágának megõrzése, továbbadása
fontos küldetés és feladat. Most, amikor végre megalakult
fiataljaink jóvoltából a zamárdi néptánc-kör, itt az ideje,
hogy hagyományõrzõ népdalkörünk is legyen. Ennek veze-
tésére Széles Ágotát az ELTE Bölcsészkarának néprajzos

hallgatóját jelölte ki a sors számunkra. Ágota már iskolás
kora óta fellépett közösségi rendezvényeinken népdalének-
léssel emlékezetessé téve azokat. 

Zamárdinak van egy sikeresen mûködõ Zamárdi Nõi Kar
kórusa, de a két arculat és cél eltér egymástól, illetve na-
gyon jól kiegészítenék egymást olyan rendezvényeken, ahol
a hagyományõrzésnek is szerepe van. 
A kormány 2015-2016-ban a hagyományok ápolása, õrzése,
beépítésük a jelen kulturális hagyományaiba érdekében
két, a magyar kulturális életet átfogó tanfolyamrendszerû
oktatást indított, mely az idegenforgalom és turizmus terü-
letére is átnyúlik. Kapcsolódva ezen kitûzött célhoz a Nép-
dalkör megalapítását fontosnak és szükségesnek gondol-
juk.
A Népdalkörbe bárki jelentkezhet, aki szereti a népdalo-
kat, szereti énekelni õket.  Kotta ismerete nem szükséges. 
A Népdalkör jelenlegi létszáma hat fõ. Összejövetelek min-
den pénteken, 18 órai kezdéssel a Közösségi Ház kistermé-
ben. Jelentkezni Széles Ágotánál lehet: szelesago-
ta@freemail.hu vagy telefonon: 06-20 5974248
Zamárdi, 2015. október 26.

Szakáli Anna
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Szezonzárás világbajnoki gyõzelemmel!

Akik részt vettek a város szezonzáró grillparti rendezvé-
nyén, megismerkedhettek Bodor Péter motorcsónak ver-
senyzõvel, aki EB gyõztes versenyhajóját is elhozta bemu-
tatni a város lakói számára. Az interjú során elhangzott,

hogy az idõjárás és baleset miatt eltörölt csehországi világ-
bajnoki futam 2015. évben már nem kerül megtartásra. 
Az olasz szövetség idõközben vállalkozott, hogy megrende-
zi az elmaradt versenyt, így gyors motorszerelést követõen
irány Borettó, ahol október 10-11.-én megrendezték az el-
maradt világbajnoki futamot.
Az idõmérõ futamon csak a 2. helyet sikerült megszerezni,
de az elsõ versenyfutamot sikerült megnyerni. Ezt követõ-
en végre a szerencse is mellénk szegõdött, és sikerült 3 fu-
tamot simán megnyerni, addig ellenfeleink technikai gon-
dokkal és versenyzõi hibák miatt rendre lemaradtak. 
Így a motorcsónak Európa bajnokság után a F-250 kategó-
ria világbajnoki gyõzelmét is sikerült megszerezni ebben az
évben Bodor Péternek.

Az amatõr képek magukért beszélnek. Az utolsó futam
rajtja, a harmadik futam végén beérkezõ világbajnok inté-
se, a díjátadás és a világbajnok csapat a világbajnoknak já-
ró trikóban.

Gratulálunk a gyõzteseknek!
margó

BARÁTI KÖR  HÍREI



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
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