
Zamárdi Hírmondó 2016. március           Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXIV. évf. 3. szám

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
Zamárdi Város Képviselõ-testülete

FARSANG 2016.

LengyelországbanLengyelországban



Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2016. március

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Érintettek! 

Tájékoztatom Önöket, hogy Zamárdi Polgármesteri Hivatal az alábbiak szerint tart nyitva: 

2016. március 5-én (szombaton) munkanap lesz,
mert március 14-ét (hétfõ) kell ledolgozni, ezért 8.00-12.00 óráig lesz ügyfélfogadás.

2016. március 11-én (pénteken) és március 16-án (szerdán)
az E.ON tájékoztatása alapján 8.00-16.00 óráig áramszünet lesz, ezért a hivatal zárva tart. Az áram-
szünet miatt az ügyintézés nem folytatható, ügyeletet sem tudunk biztosítani.

Fentiek okán 2016. március 17-én, csütörtökön egész napos (8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig) ügy-
félfogadást tartunk, a szerdai munkanap pótlására. 

2016. március 18-án, péntektõl visszaáll a szokásos ügyfélszolgálati rend.

A megértésüket és türelmüket köszönjük! 

Zamárdi, 2016. február 23.

dr. Dudás Anita 
jegyzõ 

Tisztelt ingatlantulajdonosok!

2015. november 1-jétõl bevezetésre került településünkön a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés. Az
üdülõingatlan-tulajdonosok, akik május 1-szeptember 30-ig veszik igénybe a hulladékszállítást, ezt a szol-
gáltatást szintén május hónaptól vehetik igénybe. A hulladékgyûjtõ szigeteket a Zöldfok Zrt településünk-
rõl elszállította, a szelektíven gyûjtött hulladék kizárólag házhoz menõ elszállítással valósul meg. Az üdü-
lõingatlan-tulajdonosok a papír-, mûanyag- és üveggyûjtõ zsákokat elsõ alkalommal 2016. április 15-tõl ve-
hetik át a Polgármesteri Hivatalban, az utolsó befizetési csekkel igazolva a felhasználó helyet. A zsákokhoz
mellékeljük a 2016. évi járatnaptárt és az új szolgáltatásról a tájékoztatót. 
Az elõzõ évekhez hasonlóan szerdai napokon zöldnyesedéket (zsákban), gallyat (kötegelve) lehet kihelyez-
ni az ingatlanok elé, melynek elsõ szállítási napja: 2016. április 13. 

A szilárd (háztartási) hulladék szállítási rendjében változás nem történik, az megegyezik a 2015. évi szállí-
tási renddel.

A KEOP-1.1.1/C/13 kódszám alatti a Környezet és Energia Operatív Program keretében a települési szilárd-
hulladék �gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerûsítése címû pályázat
keretében önkormányzatunk 2000 db komposztládát oszt ki az ingatlantulajdonosok között. A komposztlá-
dát térítésmentesen bocsátjuk az ingatlantulajdonosok rendelkezésére. Jelentkezni lehet a polgármesteri hi-
vatalban (személyesen, telefonon, elektronikus úton vagy levélben). A ládák átvehetõk a polgármesteri hi-
vatalban (ügyfélfogadási idõben) vagy a Gamesz telephelyen (munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 800-1200
óráig).

Lomtalanítás: 2016. április 25. (elszállítás).

A lomot 2016. április 22. reggel 800 órától  április 25-én 800 óráig lehet a közterületre kipakolni. 

dr. Kerekes Gyöngyi
aljegyzõ
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TISZTELT GYÁSZOLÓ KÖZÖSSÉG, 
CSALÁDTAGOK, BARÁTOK,

VOLT KOLLÉGÁK, TANÍTVÁNYOK!

Azért gyûltünk ma egybe, hogy közösen búcsúztassuk
Friesz Kázmért, Zamárdi Város Díszpolgárát, nyugalma-
zott iskolaigazgatót.

Drága Kazi Bácsi!

Mindig azt mondtad, hogy �röviden, tömören�. Volt tanít-
ványodként ennek szellemében igyekszem összefoglalni
búcsúztató beszédemet. Az igazat megvallva, nehéz feladat
elé állítasz, mert gazdag életutadat, Zamárdiért végzett ál-

dozatos, sokrétû munkádat nem könnyû néhány mondatba
sûríteni.

Tanári pályád harmadik állomása volt Zamárdi. Generáci-
ók nõttek fel a kezed alatt. Nem csak a történelmet tanítot-
tad meg számunkra, ennél sokkal többet tettél: embert fa-
ragtál belõlünk. Köszönettel tartozunk érte.
1991-ben a helyi iskola igazgatójaként vonultál nyugdíjba.
De csak papíron, hiszen továbbra is aktív szerepet vállaltál
a helyi közéletben. Alapító tagja, majd elnöke voltál az
Egyesület Zamárdiért civil szervezetnek. Meghatározó sze-
repet játszottál a település múltjának, történelmének fel-
kutatásában, feldolgozásában, publikálásában. Nyugdíjas-
ként is fáradhatatlanul gyûjtötted az adatokat, látogattad a
levéltárakat. Elévülhetetlen érdemeket szereztél a helyi ér-
tékek megóvásában. Nevedhez köthetõ a hõsök napjának
zamárdi �újjáélesztése� is. 
Szerkesztõje voltál az 1997-ben megjelent Zamárdi község-
történeti tanulmányok címû könyvnek.

Az elmúlt évtizedekben nem létezett olyan zamárdi kiad-
vány, amelyhez ne nyújtottál volna segítséget. Azon szeren-
csések közé tartozom, akik dolgozhattak Veled. Évekig
szerkesztõtársak voltunk a Zamárdi Hírmondó szerkesztõ-
bizottságában.
Széleskörû lexikális tudásod, fáradhatatlan munkabírásod
mindenkit lenyûgözött. Mindig naprakész voltál. Amikor
utoljára találkoztam Veled, akkor is ott hevertek az aznapi
újságok a kórházi ágyadon. Egy pillanatra se veszítetted el
az érdeklõdésedet a helyi közösségi élet és a nagyvilágban
zajló események iránt. Néhány évvel ezelõtt a Magyar Tele-
vízió dokumentumfilmet forgatott Zamárdiról. A Veled ké-
szült beszélgetés helyszíne a Fõ utca 83. szám alatti ház, a
település legrégebbi háza, a Te szülõházad volt. 1974-ben a
Te javaslatodra vette meg a községi tanács. Tájházként a
helyi értékeket õrzi. Ez a ház fogja emléktáblán õrizni a ne-
ved. Emlékedet pedig mi õrizzük szívünkben. 
Szeretettel és hálával gondolunk Rád. Örökre velünk ma-
radsz, mindig Zamárdihoz fogsz tartozni!
Nyugodj békében!

Csákovics Gyula 
polgármester

Egy ragyogó pálya fényében állunk ma itt. Egy felisme-
rés különös, mélységes katarzisával, azzal, amit csak az
igazán kiválóak elvesztésekor élhetünk át. Arany János
szavait idézve:  �Nem hal meg az, ki milliókra költi dús
élete kincsét, ámbár napja múl; hanem lerázván, ami
benne földi, egy éltetõ eszmévé finomul, mely fennma-
rad s nõttön nõ tiszta fénye, amint idõben, térben távo-
zik; melyhez tekint fel az utód erénye: Óhajt, remél, hisz
és imádkozik.� A nagy emberi teljesítmények, életmûvek
tiszteletet, megbecsülést érdemelnek. Sokszorosan így
van ez, ha céljuk mindenkor a közösség szolgálata. Az
egyéni vágyak, ambíciók gyakran önzõvé teszik az em-
bert. Azonban aki ezen felülemelkedve, bölcs alázattal s
legjobb tudása szerint a közösség érdekében cselek-
szik, valódi boldogságot nyer: olyan sugárzó tiszteletet,
amely nemzedékeken átívelve is megõrzi az egyén tette-
it, szavait, hírnevét. A közösség szigorú bíró. Csak ma-

kulátlan jellemû emberek lehetnek kiválasztottjai, olya-
nok, akikre felnézhet, akik példaképeikké válhatnak,
akikhez mindenkor igazodni merhet.  Friesz Kázmér,
Kazi bácsi ilyen ember volt. Az õ emberi teljesítménye a
mi gazdagságunk. Élete példa, senki máshoz nem fog-
ható személyisége legenda. Sok egykori tanítvány bú-
csúzik ma tõle, hiszen generációk kerültek ki a keze alól.
Az iskola és Õ, számunkra egyugyanazon dolog szino-
nimáját jelentette, olyan különválaszthatatlan egységet,
mint amilyen a Szentháromság egylényegûsége. Emlék-
szem, amikor nagyanyám elõször mesélte, hogy Kazi
bácsi osztálytársa volt az elemi iskolában, nem akartam
elhinni neki. Hogyan lehetett volna õ, vagy bárki más
osztálytársa annak az embernek, aki maga volt az isko-
la? Már kisgyermekként is nagy hatást gyakorolt ránk
határozott, katonás, de ugyanakkor szeretetteljes egyé-
niségével. Amikor megjelent, tisztelettel vegyes félelem-

Tisztelt Gyászoló Közösség!

FRIESZ KÁZMÉR 
(1929 - 2016)
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mel köszöntöttük õt. Valami áradt belõle, amit akkor,
gyermekfejjel nem tudtam megfogalmazni. Sugárzott
belõle a tekintély, ami nem tanulható, nem erõszakolha-
tó ki, nem függ az ember hatalmától, hanem az egyéni-
ségében rejlik. Õszintén tiszteltük õt. Csak felnõttként ér-
tettem meg, hogy miért: mert õ is tisztelt minket. Tisztel-
te bennünk az embert, gyakori butaságunkban, vásott-
ságunkban a csírázó emberséget, a nyiladozó értelmet.
Megmagyarázhatatlan nyugalom, csendes derû vette
körül, a közelében biztonságban érezhette magát az em-
ber. Minden megvolt benne, ami egy jó pedagógushoz
és iskolaigazgatóhoz elengedhetetlen: egyszerre volt
büszke és végtelenül szerény. Szabálykövetõ, de ha kel-
lett, rugalmas. Konzervatív, ugyanakkor nyitott. Munkáját
egy szerzetes szorgalmával és alaposságával végezte.
Precizitása legendásnak számított. 

Személy szerint is nagyon sokat köszönhetek
neki. Õ plántálta belém a történelem szeretetét, azon be-
lül pedig a helytörténethez való vonzódást. Azt pedig,
hogy örökébe léphettem és most itt állhatok, a sors
egyik legnagyobb kegyelmének tekintem. Amikor a
zamárdi iskolába kerültem tanítani, õ már jó ideje nyug-
díjas volt. A közös érdeklõdés, az egyesületi munka és
az iskolai élet okán azonban folyamatos kapcsolatban

álltunk egymással.  Most is hallom határozott, erõs
hangját, amely még néhány évvel ezelõtt is olyan ener-
giával keltette életre gondolatait, hogy azok igazságá-
ban nem lehetett kételkedni. Ez a hang, mely itt, a Hõsök
kápolnája elõtt külön nyomatékkal bír, már soha többé
nem hangzik fel, visszhangja azonban szívünkben örök-
re megmarad. Kedves Kazi bácsi! Jó volt a Te segítõ ke-
zed nyomán felnõtté válni, és jó volt, hogy felnõttként is
mindig követendõ minta tudtál maradni. 

Földi pályádon nem gyûjtöttél vagyont, mégis
gazdag voltál. Emlékedet, kincseidet megõrizzük, az ál-
talad kijelölt úton pedig tovább haladunk. Márai Sándor
szavaival búcsúzom: 

�Most pontot teszek, s mint aki vesztett csatából
maradt meg hírmondónak, s elfújta mondókáját: emlé-
kezni és hallgatni akarok.�

Isten veled Igazgató Úr, Isten Veled, Kazi bácsi! 

Zamárdi, 2016. 02.06. 

Tarr Péter

ÓVODAI HÍREK

Január végén újra bábszínházasok látogattak meg minket,
és szórakoztattak színvonalas, zenés elõadásukkal. Uzson-
na után szinte csak pár lépcsõfokot kellett megtennünk, és
máris szemünk elé tárultak a szereplõk, a nagyméretû bá-
bok és a mese díszletvilága.

A gyerekek ismereteit a népi hiedelmekkel is bõvíteni szok-
tuk, így február 6-án mindenki kíváncsian várta, hogy a
medve milyen idõt jósol a továbbiakban. Nemcsak beszél-
gettünk róla, de medvebarlangot készítettünk, amiben a
gyerekek kedvük szerint elbújhattak, játszhattak. A faliúj-
ság pedig tele volt az általuk készített papírmacikkal. Az er-
dei állatokkal is részletesebben megismerkedtünk különbö-
zõ képeskönyvek és beszélgetõ körök keretében. 

A téli Balaton változásait, apró csodáit többször is megfi-
gyeltük, kísérleteztünk a hóval, a jég-
gel, de annak veszélyeirõl is beszélget-
tünk. A téli sportokat sajnos csak egy
rövid ideig élvezhettük. 

Óvodánkban február 19-én, pénteken
tartottuk farsangi rendezvényünket. A
gyerekek már kora reggel jelmezbe
bújtak, énekeltek, táncoltak. Délután
csoportosan, délelõtt közösen mulat-
tunk a tornatermünkben. Meglepetés-
képpen az óvó nénik is beöltöztek és a
Brémai muzsikusok címû mesét dra-
matizálták el sok humorral és mókás
jelenetekkel. Ezután a csoportok meg-
mutatták egymásnak mûsorszámaikat,
egyesével bemutatkoztak jelmezeik-

ben. A délutáni pihenõ után az ovisok újra jelmezbe bújtak,
és izgatottan várták szüleiket, hogy végre elõadják nekik
azokat a táncokat, verseket, énekeket, amiket már hetek
óta gyakorolnak. A szereplés után a szülõk és gyermekeik
együtt mulathattak, megkínáltuk õket fánkkal, és zsákba-
macskát is húztunk. A manó csoportos fiúk varázslónak öl-
töztek, míg a lányok boszorkák voltak, azonban a fiúk va-
rázslatának köszönhetõen a mûsor végére tündérré változ-
tak. Csoportjukba lépve barkácsolt pókokkal, denevérekkel
találkozhattunk, a sarokba boszi seprûk sorakoztak, a va-
rázsló kalapban varázspálcák voltak. A tulipános és almás
csoport gyermekei egyénileg öltöztek be saját kívánságuk
szerint, így találkozhattunk hercegnõkkel, különbözõ álla-
tokkal, Star Wars szereplõkkel, de még Harry Potterrel is.
Különbözõ technikákkal készült bohócokkal, álarcokkal,
farsangi díszekkel színesítették csoportszobáikat. A nyulas



Jan.30-febr.6-ig nagyon tartalmas és izgalmas hetet töltött el Lengyelországban iskolánk 28 tanulója. Errõl szól Gál 
László/6.o./beszámolója.
Az itthon maradottak egy újabb pihenéssel készülhettek a 2. félév leküzdésére.

Febr. 8-13. Lezárult a 8. osztályosok dilemmája: ekkor kellett elküldeni jelentkezésüket választott középiskolájukba. 
12-én ismét pompában úszott a tornaterem: Farsangi 

bált szerveztünk.
Nagyon szépen köszönjük a szülõknek az ötletes 
jelmezek készítésében, a szendvics-és süteményel-
látásban, a lebonyolításban, a tombolák összeállí-
tásában, a büfében, a takarításban nyújtott segít-
séget, fáradozást.
Nagy köszönettel tartozunk Kokas Istvánnak és 
Szabó Gábornak, akik a fények játékával s ked-
venc zeneszámokkal nagyban hozzájárultak a 
remek hangulathoz.

15-én B.szemesen a Jégvirág terematlétikai versenyen
szerepelt a kaposvári és a környezõ iskolák ver-
senyzõi mellett 18 diákunk. Tanulóink a 7 ver-
senyszámban és 4-4 korcsoportban szépen szere-
peltek: a megszerezhetõ 168 érembõl 8 arany-, 6
ezüst-, és 5 bronzérem került hozzánk. Legsikere-
sebb Csehi Gréta volt, aki 2 aranyat szerzett.

17-én a Zamárdi Petõfi SE-t képviselték atlétáink Bony-
hádon.

19-én zajlott a Zrínyi matematikaverseny siófoki fordu-
lója, melyen 12 tanulónk mérette meg magát.
Ugyancsak e napon vettek részt diákjaink Pécsen a regionális tollaslabda-diákolimpián. SZABÓ GERGÕ 
az 1., FICSOR ZSÓFIA és BALÁZS ATTILA a 2., BOKOR BULCSÚ és SZABÓ RÉKA  
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csoport gyermekei pingvinnek öltöztek, és a jeges Déli-
sarkot hozták el nekünk jégkunyhóval, hóemberrel, hó-
pelyhekkel. Totyogva lépkedtek, jégtáblán táncoltak és
zokni halacskát, papír pingvinbábokat készítettek. A gyere-
kekkel majd a közös kiszebáb égetésével végleg elbúcsúz-
tatjuk a telet, és várjuk a tavaszt sok napsütéssel, kellemes
kint játszással és sétával.Február 20-án szerveztük meg az
óvoda jótékonysági bálját a Közösségi Házban, melyre a
Szülõi Munkaközösség nagy erõbedobással készült. A bál

nagyon jól sikerült. Köszönet érte minden adakozónak,
tombolafelajánlónak, egyéb önzetlen segítõnek. Az óvoda
részérõl külön köszönetemet fejezem ki Nagyné Pál Ildikó-
nak és annak az egy-két SZM vezetõnek, akik a siker érde-
kében maximálisan odatették magukat a bál sikere érdeké-
ben. A bevételt a gyermeknapi kirándulásra és egyéb ren-
dezvényre fordítjuk. 

Barta Ilona, óvodavezetõ

ISKOLAI HÍREK
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3.helyet elérve jutott tovább a szegedi orszá-
gos döntõbe. 

20-án sok terepruhás �harcos� lepte el iskolánkat.
E napon zajlott a hagyományos doni csata, 
melyen a felnõtt hagyományõrzõkön kívül 
siófoki tanulók is részt vettek. Ezúttal az idõ-
járás megkegyelmezett a bátor katonáknak. A
szinte tavaszias idõben küzdelmes, de jó han-
gulatú délelõttöt éltek át együtt tanulóink.

H.J.

Utazás Ustrzyki Dolnéba

Január 30-án reggel sok-sok izgalommal telve és egy
kicsit fáradtan vettünk búcsút szüleinktõl, és indul-
tunk lengyel testvérvárosunk, Ustrzyki Dolne felé.
Remek hangulat volt a buszon, így az út is gyorsan el-
telt.
Estefelé érkeztünk meg. Egy nagyon szép faházban
kaptunk szállást. Miután kiosztották a szobákat és le-
pakoltunk, az ebédlõ felé vettük az irányt, hogy meg-
vacsorázzunk. Gulyáslevest és teát kaptunk. Vacsora
után elmondták a másnapi programot, majd azt köve-
tõen szabadfoglalkozás volt estig, ami nagyon jól telt.
Ám azért a fárasztó nap után jólesett végre aludni
egyet.

Vasárnap reggel, miután felkeltünk, elsétáltunk a kö-
zeli boltba, majd visszamentünk a szállásra reggelizni.
Reggelire kenyeret, margarint, lekvárt, felvágottat és
teát kaptunk. Aztán elindultunk egy kis faházba, ahol
mindenki megkapta a léceit, a sícipõt és a síbotokat.
Kora délután megebédeltünk, és utána városnézõ sé-
tán vettünk részt. Sok szépet láttunk, s közben tolmá-
csunk és tanáraink mondtak egy-két érdekességet a
város történelmébõl. Fél hétkor vacsoráztunk, majd
estig szabadidõnk volt. Tízkor ágyba bújtunk, és elal-
vás elõtt még beszélgettünk egy kicsit a szobatársak-
kal.

Másnap reggeli után az iskola felé vettük az irányt,
ahol a lengyelekkel foglalkozásokon vettünk részt.
Csoportunk két részre oszlott: az ötödik és a hatodik
elõször táncolni ment. A lengyel lányok megtanítot-
tak nekünk egy koreográfiát. Míg mi táncoltunk, egy
szinttel feljebb a hetedik és a nyolcadik osztály a rajz-
teremben serénykedett. Könyvjelzõt és nyakláncot
készítettek, és aki végzett, annak befestették a tenye-
rét, és egy lapra rányomta azt. Miután mindenki meg-
volt ezzel is, a két csoport helyet cserélt. Hazaérve a
szálláson kaptunk ebédet. Délután ismét kettévált a
csoport: a kezdõk elmentek megtanulni a síelés alap-
jait, a többiek pedig sífutni mentek a város mellé. Ez-
után ismét az iskolát céloztuk meg, ahol közös disz-
kót szerveztek a lengyelekkel. Végül pedig nyolckor
megvacsoráztunk. Azt hiszem, ez után a nap után
mindenki hamar elaludt.

Kedden délelõtt egy régi lovastanyára buszoztunk el,
ahol szappant készítettünk. Miután hazaértünk, meg-
ebédeltünk, majd délután ismét síelni indultunk. Ez
is egy remek nap volt.
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Szerdán a reggelit követõen Arlamów négycsillagos
hotelébe mentünk. Kipróbálhattuk magunkat lövé-
szetben, és falat is másztunk és bólingoztunk is. Ez a
délelõtt nagyon jó volt, de azért a délutáni síelés is.
Este a könnyed vacsora után elsétáltunk egy fedett
tûzrakó helyhez, ahol kolbászt sütöttünk. Eljöttek pá-
ran a lengyel gyerekek közül is. Jött még az iskola
egyik énektanára, aki lengyel dalokat tanított meg ne-

künk, s mi is tanítottunk néhány magyar éneket nekik.
Remek zárása volt ez a napnak.

Csütörtökön reggel ismét elgyalogoltunk a boltba,
majd megreggeliztünk. Délelõtt elbuszoztunk Sanok
városába, ahol egy fedett mûjégpályán korcsolyáz-
tunk. Az ebédet követõen ismét síeltünk, majd közös
búcsúdiszkón vettünk részt a lengyel gyerekekkel.

Pénteken délelõtt az iskolában sportvetélkedõn vet-
tünk részt. A vetélkedõ végén kölcsönösen megaján-
dékoztuk egymást. Ebéd után még síeltünk egy utol-
sót, s aztán leadtuk a sífelszereléseinket. Utána a bolt-
ba gyalogoltunk el, hogy hazaútra és szeretteinknek
ajándékba vegyünk valamit. A szálláson megvacsoráz-
tunk, utána pedig mindenki összecsomagolt.

Szombaton reggel hatkor keltünk fel és a reggeli után
felpakoltunk a buszra. Hét órakor indultunk el. A
hosszú út ismét gyorsan eltelt.
Nagyon jól éreztem magamat, remélem, mindenki
más is hasonlóan vélekedik. Nekem legjobban a síe-
lés, a korcsolyázás és a szappankészítés tetszett. Jó
lenne, ha jövõre is mehetnék.

Gál László
/6.o./

�...a mindennapokban éljük meg az irgalmasságot.�
/Ferenc pápa/

Az elõzõ évekhez hasonlóan az idei nagyböjti idõszakban is gyûjtünk tartós
élelmiszert a helyi rászorulók részére.

KARITÁSZ HÍREK

Március 5-én, 6-án, 12 -én és 13-án a szentmisék elõtt a kihelyezett kosarakba lehet
tenni az adományokat.
7-én, hétfõn, a szokásos Karitász - fogadónapunkon is lesz lehetõség a hozatalra; akkor
természetesen a Fõ utca - Honvéd utca sarkán lévõ épületben tudják - 14 - 16 óráig -
leadni, amit a nemes célra szánnak.
Egyéb adományok felajánlására, hozatalára és elvitelére minden hónap elsõ hétfõjén �nyi-
tottak� vagyunk a fentebb említett helyen és idõben.
Segítõkészségüket a rászorulók nevében is köszönjük!

B. SCH. M.
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek:

Jelentõs februári eseményeink lapzárta után történnek,
így ezekrõl a lap áprilisi számában számolunk be.

Dr. Szakály Sándor történész által megemlítendõ témák
kedvcsinálásképpen a március 4-i elõadás elé: 
- a Trianon utáni talpra állás eredményei és ve-

szélyforrásai
- az elcsatolt területek visszatérése és a bevonu-

lásokkor történt atrocitások (pl. Ippen) 
- a Délvidéken történtek
- a zsidótörvények az akkori Európában
- hadba lépésünk, a kassai bombázás
- a keleti fronton harcolóként és megszállóként, 

Don-kanyar, Árpád-vonal.
- a megszállás, a zsidóság elhurcolása, a mentés,

szolidaritás valós mértéke
- a kiugrási kísérlet, Budapest ostroma, a kitörés 
- a felszabadulás és ösztön-elszabadulás (a ma-

gyar nõk megbecstelenítése)
- a népbíróságok
- a kommunisták törvénytelen és jogtalan, szovje-

tek �menedzselte� hatalomba jutásának folya-
mata

- a polgári Magyarország felszámolása
- mennyiben volt agymosás az elmúlt 45 vagy 60

év?

Szeretettel invitáljuk ezúton is a zamárdi civil szervezetek
tagjait és minden polgárt, jöjjenek el 15-én az ünnepsé-
günkre! Gazdag, szép program várható! Külön buzdítjuk
az óvodás gyermekeket és alsós diákokat, legyenek a
lánykák pártás lányok, a fiúk kishuszárok! Jelentkezni le-
het az óvó néniknél és az osztályfõnököknél. 

Zamárdiból 2005 óta indul el a Kárpát-medencén keresz-
tül Csíksomlyóra a Feltámadási menet. Idei kitüntetett te-

rülete, ahonnét a somlyói búcsúra elviszik a szalagos fel-
támadási jelvényt, a Nyitra környéki Zoboralja falvai. Az
ott élõk elszakadtak már a magyar nyelvterülettõl, gyors
az asszimiláció, az ottani magyarság, bátran kijelenthet-
jük, csángó sorsúvá vált. A Feltámadási menet zamárdi
eseményeirõl még hírt adunk, illetve a templomi hirdeté-
sekben is szerepelni fognak. Az idei útvonal nagy vona-
lakban: Balatonlelle � Karád � Kaposvár � Szenna � Ka-
darkút � Nagyatád � Nagykanizsa � Szlovénia magyar
települései � Kercaszomor � Körmend � Szombathely �
Kõszeg � Sopron � Kapuvár � Darnózseli � Dunaszerda-
hely és környéke � Pozsony � Galánta környéke � Zobo-
ralja � Csíksomlyó.

Al-dunai kirándulásunk részletesebb tudnivalói a követ-
kezõk:

április 22-e, péntek:
- Kávé, fagyi, süti a híres, nevezetes soltvadkerti cuk-

rászdában (1/2 óra)
- Szabadka belváros (1 óra)
- Palicsi tó (1/2 óra)
- Aracs: a vajdasági magyarság jelképe, a románkori 

templomrom (1/2 óra)
- Nagybecskerek központja (1/2 óra)
- Titel: Duna, Tisza találkozása (1/2 óra)
- Székelykeve: ha idõben érkezünk, akkor tájház és 

templom megtekintése (1 óra), szállás elfoglalása, 
vacsora.

április 23-a, szombat:
- Galambóc vára (1/2 óra)
- Orsova (kat. templom keresztút-festményei) (1/2 óra)
- Hajókirándulás a Kazán-szorosban � 

(kb. 3 óra) (3,5 óra)
- Útmenti látnivalók (Baross-emléktábla, Három-

torony, Drenkó vára a vízben, Decebál-arc: 1 óra)
- Székelykeve: Dani Zoltán elõadása este � 1 óra

3-a, 9:00-: vásár
4-e, 18:00-: Dr. Szakály Sándor történész, a Veritas 

Történetkutató Intézet fõigazgatójának 
elõadása a 40-es évek vitatott vagy koráb-
ban félremagyarázott eseményeirõl.

7-e, 15:00-: Véradás
8-a, 9:00-: vásár
9-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
11-e, 17:00-:Kézmûves készülõdés a nemzeti ünnepre 

Gubányi Kata vezetésével
15-e, 17:00-:Városi nemzeti ünnepség.

Ünnepi beszédet mond dr. Kovács Emõke
történész a Balaton tájának 48-as 
eseményeirõl. Mûsort adnak az 5. osztá-
lyosok. Közremûködik a Zamárdi Nõi Kar, 
a Sulyom Néptáncegyüttes és a 
Szakasztó Népdalkör. A program része 
továbbá a fáklyásmenet, koszorúzás, 
szeretetvendégség.

17-e, 9:00-: vásár
17-e, 16:45: Színházi kisbuszjárat Budapestre a Wass 

Albert Funtineli Boszorkány címû 
regényébõl készült elõadásra.

18-a, 14:00-:Civil szervezetek fóruma
19-e, 10:00-:NABE-kiállításmegnyitó
19-e, 16:00-:A zamárdi iparosok köszöntése (mûsor, 

zászlószentelés, vendéglátás)
21-e, 9:00-: vásár
23-a, 17:00-:Húsvéti kézmûves készülõdés Gubányi 

Kata vezetésével
27-e, 28-a: A kárpát-medencei Feltámadási menet 

zamárdi indításának eseményei
30-a, 9:00-: vásár

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

minden hónap 2. hétfõ, 17:00
- Jóga: kedd, 16:00
- Nõi kórus: kedd, 18:00.
- Nabe torna: szerda, 16:00
- Szakasztó népdalkör: péntek 18:00
- Rajzszakkör: szombat 9:00
- SULYOM néptáncegyüttes: szombat, 15.00
- Berkenye-kör, rovásírás tanfolyam: 

csütörtök, 18:00

Március
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április 24-e, vasárnap:
- bukovinai székely mise (ha elég reggel van � 1 óra)
- Szendrõi vár (1/2 óra)
- Belgrád: vár, sétahajózás (ha igény van rá) � 2 óra
- Zimony (millenniumi emlékmû) � 1/2 óra
- Karlóca (rövid megállás a régi szerb metropolita

vallási központban) � 1/2 óra
- Pétervárad (vár) vagy Újvidék (városközpont) � 1 óra
- Zsablya, Csurog (44-es vérengzések emlékhelye) � 

1óra

április 25-e, hétfõ:
- Delibláti homokvidék az út mentén � 1/2 óra
- Susara � Fejértelep

(kis magyar telep az egykori �sivatagban�) � 1/2 óra
- Versec: templom, várhegy � 1 óra
- Rövid megállás Nagykikindán � 1/2 óra
- Zenta: városközpont, magyar áldozatok emlékmû-

vei, a csata emlékmûve � 1,5 óra
- Szeged � Kecskemét útvonalon haza

Árak útiköltség nélkül:
- félpanziós szállás: 18 eu/nap/fõ (reggeli, vacsora, 

szállás 2 ágyas szobákban): 54 eu
- Dani Zoltán elõadása: 50 eu/csoport, kb. tehát 2 

eu/fõ
- székelykevei látnivalók (tájház, temetõ, templom mi-

sén kívül): 1 eu/fõ
- belgrádi hajózás (min. 25 fõ esetén, 1 óra): 6 eu/fõ
- Úti kalauzoló Belgrádban: 40 eu/csoport/nap tehát 

kb. 1-2 eu /fõ
- Szendrõ vára: kb. 1 eu
- Kazán-szorosi hajóút: 20 eu

Összesen: kb. 26 eFt (ha mindkét hajóutat akarjuk).
Az útiköltség a buszos árajánlat, az egész pontos úttá-

volság, a létszám ismerete nélkül, de a 4 nap és a körül-
belüli 1600 km ismeretében várhatóan: 18000-20000
Ft/fõ. Érdeklõdni lehet a Közösségi Házban
Gál Péternél (30-3325009).

Gál Péter
közmûv. mts

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Balatonkör április 30-május 1.
Városunkban kerül megrendezésre a XVII. Balatonkör,
mely a Balaton körüli kerékpáros túrákat jelenti, különbö-
zõ távokon.
A túrára folyamatosan érkeznek a nevezések az ország
több pontjáról, és mivel több napos rendezvényrõl van szó,
szálláslehetõség iránt is folyamatos az érdeklõdés. 
Ezúton szeretném kérni azon szállásadók mielõbbi vissza-
jelzését, akik ezen a hétvégén tudnak szállást nyújtani a
vendégeknek. 
A szállások elérhetõséggel a program honlapján, a
www.balatonkor.hu oldalon jelennek meg az adatok leadá-
sát követõen. A jelentkezéseket megtehetik a
zamardi@tourinform.hu email címen, vagy direktben a
szervezõség felé is a fazekas.balaton@gmail.com email cí-
men. 
A jelentkezésük tartalmazzon leírást, árat, valamint elérhe-
tõséget, mert a vendégek közvetlenül Önöknél fognak fog-
lalni.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!
Sziget, Balaton Sound, VOLT, Strand, B.my Lake Fesztivá-
lokra jegyértékesítés.

Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, programokról, fizetési lehetõségekrõl bõvebb
információt az adott fesztivál honlapján talál.) 

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

zamárdis logóval több színben és méretben, kulcs-
tartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka,
strandtáska, bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó kész-
let.

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

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fénymáso-
lás: 25 Ft/oldal

Nyitva tartásunk:
Márciusban hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).
Március 4. (péntek): zárva
A turisztikai kiállításokon való részvétel miatt lehetnek vál-
tozások a nyitva tartásban. Errõl az iroda ajtaján tájékoz-
tatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket köszönjük! 

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

Február 3-án tizenheten az igali gyógyfürdõ-
ben töltöttünk egy kellemes napot.
Közösségünkben végzett munkájuk viszon-
zásáért tíz fõ költségét az egyesület vállalta
magára.

11-én érintett tagjainkkal a Rákbetegek Or-
szágos Szervezete és a Fullimmun Gyógy-
központ meghívására Budapestre utaztunk.
Egy tudományos ismeretterjesztõ program
keretében orvosbiológus, gyógytornász-
fizikoterapeuta, dietetikus, kineziológus szak-
emberek elõadásait hallgattuk meg.

Információkat kaptunk egy olyan személyre
szabott alternatív gyógymódról, amely jó
eredménnyel segíti és kiegészíti a daganatos
betegek onkológiai kezelését. 
www.fullimmun.hu

Utazásunk kényelmérõl a Domján Zoli vezet-
te kis busz gondoskodott.
Köszönjük az Önkormányzatnak és a
GAMESZ- nek.

Figyelem! Idõpontváltozás!
Márciusban a szokásos második hétfõ he-
lyett harmadik hétfõn, 21-én tartjuk összejö-
vetelünket!

MEGHÍVÓ

Idõpont: március 21.
/ hétfõ/ 17 óra

Hely: Közösségi Ház

Napirend:
Betegségekrõl más szemlélettel 

/Koszter Edit, Kelemen Pongrác/
A 2015. évi mérleg elfogadása

Vezetõségválasztás
A téma fontosságára való tekintettel
tagjaink részvételére feltétlen számí-

tunk.

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák
munkánkat!

Felajánlásukat a
18152614-1-14 

adószámra tehetik meg. Köszönjük.

Zamárdi Egészségõr Egyesület

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN
A ZAMÁRDI EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET
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FARSANG FARKA

Egyesületünk immár 3. alkalommal szervezte meg
a télbúcsúztató játékos délutánt, a Farsang farkát.
Idei mulatságunk több újdonsággal is szolgált.
A Badacsonytördemici Néptánc Együttes után-
pótlás csapata igazi �Röpülj páva� hangulatot
varázsolt a zamárdi színpadra. Óvodástól a
tizenévesekig � mintegy 40 kisgyerek � mutatta be
autentikus produkcióit, szólótáncoktól a tréfás népi
játékokig. Kedvesek, szépek, tehetségesek voltak,
és gyönyörû, tiszta hangon, szívbõl énekeltek.
Örömük, jó kedvük ránk ragadt, igazi élményben
volt részünk. Köszönjük a meghívást közvetítõ
Szakáli Annának, a badacsonytördemici táncos
lábú gyermekeknek és mestereiknek, hogy
megerõsítették a mûvészetbe, a táncba és az
ifjúságba vetett hitünket.
A vidám kezdet után garantált volt a jó hangulat. A
szokásos négy testvérszervezet � NABE,  Baráti
Kör, Berkenye Kör, Egészségõr Egyesület � mellé új
csapat, a Lovasok  csatlakoztak. A kérdések,

feladatok könnyûek voltak, a válaszok már kevés-
bé. Bár a lényeg a játékon volt, a verseny végére
kialakult a csapatok közti sorrend. Gyõztek a
Lovasok, õket a Baráti Kör, majd a Berkenye Kör
követte. A másik térfélen a NABE utasította maga
mögé az egészségõröket. A verseny után
játékosok és szurkolók együtt élvezték a terített
asztal finomságait: a farsangi fánkot, sütiket,
italokat. Köszönet mindenkinek, aki a
vendéglátáshoz hozzájárult.
A versenyzõk az �Ügyes kezek� húsvétot idézõ
kedves kézimunkáit vihették haza magukkal. No,
meg egy vidám játékos délután emlékét.
Jövõre veletek ugyanitt!
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�Szívbõl szívnek szívesen�

Január 30-án jótékonysági est helyszíne volt a Közösség
Ház. Matyikó Zsuzsa alpolgármester köszöntötte a
vendégeket, és méltatta a jó célt szolgáló összefogást.
�Az Önkormányzat igyekszik a város egészségügyi
alapellátását, tárgyi és személyi feltételeit biztosítani. A
behatárolt pénzügyi keretek miatt azonban jól jön a se-
gítség. A támogatás egy modern EKG-készülék megvá-
sárlását teszi lehetõvé. A �Szívbõl szívnek szívesen�
rendezvény ahhoz járul hozzá, hogy a �Balaton szívé-
nek� nevezett Zamárdiban egészségesebb szívvel él-
jünk.
Az önkormányzat köszöni ezt a résztvevõknek, a
Zamárdi Színkör tagjainak, a szervezõ Egészségõr
Egyesületnek, mindazoknak, akik hozzájárultak a jóté-
konysági est sikeréhez.�
Hosszú a támogatók sora:

Tombolát ajánlottak: Halmosné Dénes Valéria, Kuc-
sápszkyné Mezei Ildikó, Apáti Gyuláné, Schettl Mária,
Tóth Mihályné, Hosszú Gyuláné, Szögi Ferenc,
Csákovics Gyula, Pusztai Anita, Tóth Zoltán, Pusztai
Jánosné, Sternóczky Balázsné, Fajszi Erzsébet, Ker-
tész Józsefné, Benke László, Benke Lászlóné, Orbán
Zsigmondné, Horváth Imréné, Bölcsik Józsefné, Kal-
már Imréné, Czer Lászlóné, Huszár Lászlóné, Sebes-
tyén Béláné, Herceg virágbolt, Perge László, Perge Lás-
zlóné, Nagy Dezsõné, Schwarcz Béla és családja,
Schwarcz Béláné, Nagy Márta, Kovács Istvánné, Czer
Tibor, Margó György, Srankó Henrietta, Vassné Pusz-
tai Mariann, Pach Gábor, Szabó Gábor Focus Therm
KFT, Kajdi Tibor és családja, NABE, Szabóné virágos
Marika, Mérõ Zsuzsanna, Veszeli Zoltán, Németh
Imréné, Dencs Mária, Takácsné Horváth Szilvia, Nád-
udvari Ferencné, Szabó Sándor/ Lugas étterem/, Ker-
tész Dezsõné, Fürjes Lászlóné, Tar Gizella, Kolumbán
Beatrix, Tokai Diána, Kránitz Istvánné, Majsainé,
Vörösné Prigli Éva, Kiss Gyuláné, Komáromi István-
né, Ujvári Ferenc, Eifert József, Szakáli Anna, Pálfy
István, Papp Istvánné

Támogatói jegyet vásároltak:
Fürjes Lászlóné, László Julianna, Németh Lajosné,
Komáromi Gáborné, Kucsápszkyné Mezei Ildikó, Nagy
Róbert, Nagy Dezsõné, Miske Miklós, Vidovics
Józsefné, a Kajdi család, az Eidenpenz család, Bandi
BT, Deli Zsolt,dr.Perjés Gábor, dr. Perjésné Rónai Má-
ria, Miklós Istvánné, a Szili család, a Pálfy család,
Perge Lászlóné, Schwarcz Béla, Rajczi János és család-
ja, 
dr. Lédermayer Ferenc, Gál Ferenc, Zsobrák Péter,
Kiss Zoltánné, Kiss Gabriella Anna, Elter Imre, Bodó
Judit, Bodó István, Czer Tibor és családja, 
Ujvári Erzsébet, Soós Gábor, Döme Györgyné, Horváth
Imréné, Gábor Krisztina, Balázs József, Balázs
Józsefné, Nyerges Józsefné, Tótok Lajos, Tótok Lajos-

né, Barta Ilona és az óvoda minden dolgozója, Dudás-
né André Zsuzsanna,Szabó Jánosné, Fehér Imréné,
Bölcsik Józsefné, Bölcsik Zoltán és családja, Nagy
Károly, Puller Gertrúd, Puller Imre, Puller Imréné,
Hajmási Gyuláné, Bodrogi Éva, Pápai Béláné, Kántor
Attila, Ferenczi Miklósné, Gulyás Józsefné, Szabóné vi-
rágos Marika, Könczöl József, Könczöl Józsefné, Börz-
sei Józsefné, Kovács Zoltán, Malcsó Józsefné, Apáti
Gyuláné, Tóth Mihály és családja, Hosszú Gyuláné,
Szögi Ferenc, Balogh Imre, Szabó Zoltánné, Szabó Gá-
bor, Szabó Gáborné, Nádudvari Ferencné, Kiss Valér,
Szabó István, Németh Imréné, Kiss Ferenc és családja,
Kovács Józsefné, Petró László, Petró Istvánné, Szokoli
Józsefné, Sternócky Károlyné, Flaska Józsefné, Fürjes
Edina, a Karé család, Friesz Ferencné, Tar Gizella,
Csákovics Lajos, Csákovics Lajosné, Magyarfalvi Atti-
la, Magyarfalvi Attiláné, Hirschmann András, Dencs
Mária, Schwarcz Béláné, Kovács Istvánné, Orbán
Zsigmondné, Karsai Ferencné és családja, Benke Lás-
zlóné, Kelemen Pongrác, Malkó Istvánné, Komáromi
Istvánné, dr.Dudás Anita, dr. Halmos Gábor, Hal-
mosné Dénes Valéria, Kucsápszky Artúr, Matyikó Zsu-
zsanna, Vörös Sándor, Nagy Márta, Eifert József, Soós
Péter,Majsai Mihályné, dr. Németh Árpád, Kolumbán
Bálint, Szakáli Anna, Zsidákovics Gyula, Schlettl Lás-
zlóné, Komáromi Istvánné, Kovács Mihály és családja,
Takács Tünde, Boksán Józsefné, Egyedné Boksán Már-
ta, Jakus Lászlóné , Domján Zoltán, Kiss Jenõ, Kiss
Jenõné, Makláry - Góber Andrea, Vata Ferenc, Vata
Ferencné 
Azok, akik a délutáni és esti mûsorra vettek belépõje-
gyet � róluk névsor nem készült � ugyanúgy támogatták
a rendezvényt.
Ha valaki bármely okból a fenti felsorolásból kimaradt,
kérjük, jelezze! A Hírmondó következõ számában pó-
toljuk.Azt viszont biztosan tudjuk, hogy a támogatók a
legjobb szándékkal, szívesen adakoztak. Jó volt hallani
az indokokat!
� A meghirdetett célt támogatandónak találtam, de ke-
vésnek éreztem a magam felajánlását. Úgy gondoltam,
közösségi összefogásra van szükség. Vezetõként mó-
dom volt a szülõk, óvónõk, dadák figyelmét is felhívni
az adakozásra. Intézményünk minden dolgozója vett
jegyet vagy belépõt, de néhányan mindkettõt.�
� Nehezen mozgok, a rendezvényre nem tudok elmen-
ni. A korom miatt is gyakran rászorulok az orvosokra.
A kevésbõl is jó szívvel adok. Köszönöm, hogy helyem-
be jöttek a támogatói jegyért.�
Aki megtehette, bõkezûen adakozott. � Örülök, mert
van mibõl, szívesen adok, mert jó célra megy�- mond-
ták többen is. Hosszan sorolták, hányszor volt lehetõsé-
gük jó ügyet szolgálni.
�Adtunk mi már pénzt hátrányos helyzetû iskolások-
nak, éhezõ vagy beteg gyermekeknek, emlékmû, kilátó
építésére, orgonavásárlásra�.Hogyne adnánk olyan
célra, amelynek hasznát saját bõrünkön � az egészsé-
günkön � érezzük.�
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Errõl beszélt az est megnyitóján háziorvosunk, Horváth
Krisztina doktornõ is.
�A jótékonysági bál felajánlásából olyan hordozható
EKG-készüléket szeretnénk vásárolni, amelyet megelõ-
zési és diagnosztizálási céllal rendszeres szûrésre hasz-
nálhatunk a rendelõben, de akár a páciensek otthoná-
ban is. 
Az EKG �eredmények digitálisan tárolhatóvá, elemez-
hetõvé válnak. Szívinfarktus esetén a lelet digitális úton
bármely szívcentrumba továbbítható.�
Végül a doktornõ is köszönetét fejezte ki az önkor-
mányzatnak, a jó szívvel adakozó zamárdiaknak és - a
város egészségéért tevékenykedõ -  Egészségõr Egyesü-
letnek.

A hivatalos megnyitó után a Zamár-
di Színkör jóvoltából felhõtlen ki-
kapcsolódásban volt részünk. Aztán
batyusbál következett. Terített aszta-
lok, farsangi finomságok, tombola,
retro zene, tánc, fergeteges jókedv!
Már a vidám együttlét is testi � lelki
egészségünket szolgálta. Remélhe-
tõleg a mielõbb használatba kerülõ
készülék meg szívünk egészségének
az õre lesz.
A szívnek adott szíves támogatást
szívbõl köszöni az Egészségõr Egye-
sület.

Szívbõl szívnek szívesen Jótékonysági rendezvény el-
számolása:
Támogatói jegy 393.000.-
Elõadás bevétele 84.000.-
Bál bevétele 82.000.-
Tombola bevétele 131.235.-
összes bevétel 690.235.-
bál költsége                                     - 56.935.-
tiszta bevétel    633.300.-Ft,
mely összeg a Zamárdi Önkormányzat számlájára be-
fizetésre került.
Ezúton is köszönjük a lakosság felajánlásait, mely nél-
kül az EKG készülék megvásárlására nem került volna
sor.
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Tisztelt Polgártársak, kedves
Zamárdiak!

Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy 1992-
ben megalakult a �Zamárdiért Egyesület�.
Az utóbbi években kicsit lanyhult a kezdeti

lelkesedés, és ez azzal járt, hogy az 
Állandóan itt élõk

�civil� képviselete nem tudott markánsan meg-
jelenni Zamárdi közéletében.

Örömmel adunk hírt arról, hogy idén február-
ban - szép számú résztvevõvel - erõsítettük

szándékunkat, hogy az eredeti cél
szellemében sorainkba gyûjtjük mindazokat,

akik a település védelme, szépítése, fejlesztése
érdekében együtt gondolkodni és tenni

kívánnak, segítve az önkormányzat munkáját a
fenti célok érdekében.

Nyitottak vagyunk minden jó szándékú csat-
lakozó elõtt, s éppen ezért kötetlenebb,

társasági formát választottunk 
�Zamárdiak Zamárdiért� névvel.

Fontányi Zsolt

NABE HÍREK

2016. február 1-jén

Miókovics Eszter,a Dél-Balatoni Ter-
mészetvédelmi Egyesület elnöke tar-
tott elõadást A déli part és Somogy-
ország varázslatos berkei címmel. Az
elõadás a somogyi Balaton part és az
azt kísérõ berkek lényegét mutatta be,
és a Dél-Balatoni Természetvédelmi
Egyesület tagjainak elmúlt 10 éves
munkájába engedett betekintést. Az
elõadás a berkek és a Balaton régiót
ért tájváltozás folyamatáról, az egyko-
ron és a mai napig fellelhetõ természe-
ti értékekrõl, tájtörténeti és kulturális
vonatkozásairól szólt. A sokoldalú ös-
szefoglaló a Balaton természeti érté-
kein túl a déli parti mocsaras és lápte-
rületek jelentõségérõl is átfogó képet
adott.

A NABE nemzetközi pályázatához
keres partner egyesületet. Jakab Sán-
dor és Kenyeres Oszkár, a �Hazajáró�
címû sorozat szereplõinek segítségével

2016. február 20-án a NABE zamárdi
csoportjának vezetõsége bemutatkozó
látogatást tett a szlovákiai
Nyékvárkonyban. A helyi �Hegyen-

2016.03.07-én
véradás lesz a

Közösségi Házban
15 órától- 18 óráig

*****
Szeretettel várjuk minden
leendõ és új véradónkat!

TAJ kártyát hozzatok
magatokkal!
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Völgyön� Túra Klub vezetõjével, Mé-
hes Attila elnökkel és a vezetõségi ta-
gokkal folytattunk megbeszéléseket a
jövõbeni együttmûködésrõl. Egy pre-
zentáció segítségével bemutattuk
egyesületünk 21 év alatt végzett mun-
káját, eredményeit. Felvázoltuk a pá-
lyázat célját és feladatait. A munkaér-
tekezlet után Fazekas István polgár-
mester úr megvendégelt bennünket.
Méhes Attila elnök úr és társai a csal-
lóközi, 2500 lélekszámú nagyközség-
rõl, Boros Károly plébános úr pedig a
Szent Jakab-templom történetérõl
mesélt nekünk. A település nevezetes-
ségeinek megtekintése után a bõsi víz-
lépcsõnél, valamint a régi Duna-me-
dernél fejeztük be látogatásunkat
Csallóközben.
Köszönjük vendéglátóinknak ezt a
csodálatos napot és vendéglátást!

KIRÁNDULÁS
A NABE zamárdi csoportja 1 napos
tanulmányi kirándulást szervez 2016.
április 2-án Nagypáli ökofaluba, va-
lamint a Göcseji falumúzeumba.

Nagypáli újkori sikertörténete 1996
novemberében kezdõdött, ennek foly-
tán ma már sokak egyszerûen csodafa-
luként emlegetik a Zala megyei tele-
pülést. Nagypáliban járva egy valóban
21. századi falu képe tárult a látogató
elé: rendezett közterületek és intéz-
mények, ízléses családi házak, melyek
szinte mindegyike az energiahaté-
konyság modern képviselõje. Azt a
célt tûzték maguk elé, hogy a magyar
falu hagyományait megõrizve európai
színvonalra fejlesszék Nagypálit. A tu-
rizmus erõsítésével és a megújuló
energia felhasználásával egy fenntart-
ható, élhetõ és jól mûködõ települést
kívántak létrehozni. Így lett mostanra
Nagypáli egy 482 lakosú, fiatalodó
ökofalu. Törekvéseiket több díjjal is
elismerték, közben pedig elérték, hogy
az önkormányzati épületek energia-
igényének 70 százalékát megújulókból
fedezzék. Idén új címerrel is gazda-
godtak, mely utal Nagypáli megújulá-
sára és a bioenergia hasznosítására.
A részvételi feltételeket következõ
csoportgyûlésünkön ismertetjük.
A kirándulásra jelentkezni az alábbi
elérhetõségeken lehet:
Kajdi Tiborné: 30/947-2925, Tóth
Józsefné: 30/313-8310, 

Kránitz Tímea
E-mail:tkranitz@gmail.com

Eredményhirdetés és a pályamûvek kiállítása
2016. 03. 19. 10 óra Közösségi Ház
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A Föld felmelegedésével, az éghajlat-
változással kapcsolatban számtalan ta-
nulmány, szakértõi vélemény, sajtó-
szemelvény jelent meg a közelmúltban
és napjainkban is.
Rövid írásomban szakfolyóiratokban,
történelmi magazinokban fellelhetõ
információkat szeretnék megosztani
Önökkel.
Az idõjárási szélsõségekhez alkalmaz-

kodni kell, ahogyan azt az ember lele-
ményesen már bizonyította az elmúlt
évszázadok, évezredek során. A fel-
melegedés egyik sarokpontja az ivóvíz-
készletek mennyisége és minõsége.
A Kárpát-medence történelme, vízi
életének sokszínûsége, a víz és társa-
dalom együttélése mindennapos volt. 
A török uralom után, a 18. században
hazánk területe nyílt vizekben bõvel-

kedett, elsõsorban a három nagy tó
(Fertõ tó, Velencei-tó, Balaton) mel-
lett hatalmas lápvidék terült el, ame-
lyek megnehezítették a közlekedést, a
kereskedelmet.
Akadályozta a láposabb területen élõk
mindennapjait a folyamatosan emel-
kedõ vízszint, amelyet befolyásolha-
tott az akkoriban létesített malmok,
malomgátak mind nagyobb száma is.
Ugyanakkor a nagy kiterjedésû láp
csekély hasznot hajtott a tulajdono-
soknak, kivéve a nádból és a sás feldol-
gozásából származó jövedelmet, ill. a
magasabb részeken alkalmazott nö-
vény és állattenyésztést. 
Akkoriban a Balaton legmagasabb és
legalacsonyabb vízszintje közötti kü-
lönbség 3-5 méter is lehetett. Az árvi-
zek és a mocsarasodás miatt a 18. szá-
zad második felében szükségessé vált
a Balaton vízszintjének szabályozása.
A nagy 19. századi lecsapolások elõtt
30-35%-ban vizes élõhelyek borították
hazánk területét.
Mária Terézia 1770-ben elrendelte a
gabonakereskedelmi (szállítási) aka-
dályok feltárását, majd 1773-ban enge-
délyezte a sójövedék 1,5%-nak fel-
használását a folyók vízrajzának feltér-
képezésére, a folyók medrének folya-
matos karbantartására.
A Balaton okozta problémák azonban
összetettebb gondokat jelentettek.
Tavunk lecsapolásának gondolata
Mikoviny Sámueltõl származik, és az õ
nyomdokain tervezte tovább 1776-ban
Krieger  Sámuel (1746-1781). Ebben
kitért a Kapos folyó részletes leírása
mellett a Sió szabályozására és a Bala-
ton vizének leeresztésére is, továbbá
javaslatot tett a vízimalmok szabályo-
zására. A Balaton feltérképezésében
kiemelkedõ jelentõségû Krieger Sá-
muel 1766-ban készített, kézzel rajzolt
Balaton-térképe, amely elõször rögzí-
tette meglehetõsen pontosan a tó
partvonalát. (a Magyar Országos Le-
véltárban található, 272x65-cm-es)
A 18. század közepére a Sión (jelenté-
se: malomzsilip) 18 malom mûködött,
amelyek keresztgátjai felduzzasztották
a folyót. 
Az 1751. évi XIV. törvénycikk a ma-
lomtulajdonosok számára elõírta a
meglevõ, mederben akadályt jelentõ
gátak elhordását és új csatornák létre-
hozását. Mária Terézia 1773-ban el-
rendelte a káros malmok lebontását.

Olvasónk írta�.
A víz, a Balaton, az itt élõ ember múltja, jelene
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Ez nem járt teljes sikerrel, ugyanis a
Balaton-Sió torkolatánál a veszprémi
káptalan kétkerekû malma állt, ahol a
malomgát felduzzasztotta a Balaton
vizét, így a vízállás szabályozása a min-
denkori molnár kedvétõl és a malom
víz- igényétõl függött.
Krieger tervébõl semmi sem lett, mivel
a végrehajtást a földbirtokosokra és a
megyékre bízták.
A 19. században újra elõkerült a víz-
rendezés problémaköre. Ekkor már
nem szándékozták a Balaton vizét
drasztikusan csökkenteni. Az 1807. évi
XVII. törvény lehetõvé tette a magán-
jellegû vízrendezések társulati, társa-
sági formában történõ összefogását.
1810-ben megalakult az elsõ társulat,
majd 1819-ben Beszédes József (1787-
1852) is bekapcsolódott a munkála-
tokba. 
A Sió és a Sárvíz mocsarainak lecsapo-
lását követõen elrendelték a Balaton
árvízszabályozását és a Sió, valamint a
Kapos csatornázását, de ezt a tervet a
helyi birtokosok nem szorgalmazták.
Beszédes József 1834-ben ismertette
elképzelését, amely szerint közel 4-
méterrel tervezte a vízszintet süllyesz-
teni.
A tervek szerint 336 km2 vízfelület
maradt volna meg (a jelenlegi 600
km2), amelyet a következõ években
beköszöntött aszályos idõszak (1 mé-
terrel csökkent a vízszint) és a lebon-
tandó vízimalmok tulajdonosainak el-
lenállása megakadályozott.
A Balatonon a vízi közlekedés élénk
volt, fõleg a keszthelyi Festetics csa-
ládnak köszönhetõen.
Közel 40 különbözõ méretû hajó volt
tulajdonukban. A fenéki mûhelyükben
több kompot is készítettek, amelyek
15 helyen szállították az utasokat, vá-
sározókat. A leghíresebb egység, a kb.
27-méter hosszúságú 1796-1797-ben
épült Fõnix gálya volt, amely árut szál-
lított a tavon, de fedélzetén több száz
fõs mulatságokat is rendeztek.
Az1860-as évekig a Balaton és víz-
rendszere szabályozásának céljai kö-
zött fontos szerepet töltött be a Bala-
ton-Duna összeköttetésének lehetõsé-
ge, egyúttal a belvízi hajózás megte-
remtése, illetve a balatoni mocsarak
lecsapolásával újabb termõterületek
kialakítása, mezõgazdasági mûvelése.
1858-ban megkezdték az Adriáig veze-
tõ vasúti pálya megépítését, amely

újabb problémákat vetett fel a vízparti
területeken ártérre tervezett pálya-
nyomvonalak miatt.
Ezt még kiélezte az 1862-es tavaszi
jégzajlás, amely a helyenként kialakult
jégtorlaszokkal több szakaszon alá-
mosta a töltést.
A Sió-csatorna megépítését követõen
már nem merült fel a Balaton lecsapo-
lása, mivel a turizmus gyors ütemû fej-
lõdésével, a szabadidõ és a szabadren-
delkezésû jövedelmek átrendezõdésé-
vel a Balatont üdülõövezetté alakítot-
ták. 

Napjainkban a Balaton vízfelülete
600-km2, hossza 78 km, átlagos széles-
sége 7,7 km.
Víztömege kb. 2 milliárd m3, átlagos
mélysége 3,3 méter. A Balatonba 31
állandó és 20 idõszakos vízfolyás öm-
lik, amelyekbõl 11 állami kezelésben
van. Tervek készültek a vízfolyások
ökológiai rehabilitációjára és a termé-
szetes vízi élõhelyek és az un.halböl-
csõk visszaállítására is.

A Bakony és az Alpok közelségének
köszönhetõen a Balaton országunk
egyik legtisztább levegõjû területe. A
napsütéses órák száma évente a 2000
órát is meghaladja. 

Partvonalának hossza (mólókkal
együtt) 235 km. Vízgyûjtõ területe
5775 km2.A balatoni üdülõterület 152
települése közül 41 a tóparti sávban
helyezkedik el.A közelmúlt mederkot-
rásai (összesen 14 millió m3 meder-
anyag eltávolítására került sor) és a
csatornázási törekvéseknek köszönhe-
tõen 1995-tõl kedvezõ és egyre javuló
vízminõséget tapasztalhatunk. Hét ré-
gió keretében történik a keletkezett
szennyvíz tisztítá-
sa és elvezetése a
vízgyûjtõ terüle-
ten kívülre.

Mint összefogla-
lómból kitûnik, az
elmúlt évszázadok
során sokan és
s o k f é l e k é p p e n
tervezték, próbál-
ták a Balaton
problémát megol-
dani elõbb gazda-
sági, késõbb öko-

lógiai szempontok figyelembe vételé-
vel. Napjainkban megindul a világ
minden részén a helyi édesvízkészle-
tek felmérése és új vízgazdálkodási
politika kialakítása. 
A közel tíz éve bejelentett éghajlat vál-
tozási forgatókönyvek már valósnak
tûnõ természetváltozási folyamatokat
szemléltettek, miszerint a Föld felme-
legedési periódusban él. Bolygónk
már megélt ennél drasztikusabb fel-
melegedést és lehûlést az elmúlt év-
milliók során. Mindez hatással van az
ember életlehetõségeinek változásai-
ra, kultúrájára, szokásvilágára. Viták
folynak továbbra is (tudományos ala-
pokon) a felmelegedés okairól.
Megjegyzem, hogy a szellemi-tudomá-
nyos és üzleti összecsapások más-más
érdekeket tükrözhetnek.
Vajon a fosszilis energiahordozók
mértéktelen felhasználása és más em-
beri tevékenység vagy a Föld termé-
szetes ciklikus éghajlatváltozása az
ok? 
Mi lehet az ok és mi lesz az okozat?
Ezt a mindennapok során csak sejteni
tudjuk, bizonyosság a jövõben rejlik.
Csak remélni tudom, hogy a jövõben is
fokozott figyelmet fordítanak a Bala-
ton vízminõségének, vízbázisának
megóvására  a hozzá kötõdõ élette-
rünk fejlesztése érdekében. 

Vörös Sándor
Felhasznált Irodalom:
Rubicon (történelmi magazin)
História- Ember és Természet 
Víz és társadalom Magyarországon
Balaton Vízgazdálkodása, Vízügyi tá-
jékoztató
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