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Ha elölrõl kezdhetném a gyermeknevelést,
Fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.

Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erõszakoskodnék a gyermekkel, hanem a lelkét erõsíteném.
Elõbb az önbizalmát építeném, s azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetérõl,
És többet a szeretet hatalmáról!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Beszámoló Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2016. február 29-i ülésérõl

1. Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi költségve-
tése, II. forduló

Szita László könyvvizsgáló elmondta, hogy az elkészült ren-
delettervezetet - mely határidõben beterjesztésre került-
felülvizsgálták a könyvvizsgálat keretében, a törvényi sza-
bályozás alapján.  Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét fe-
lülvizsgálva megállapítható, hogy az stabil, kiegyensúlyo-
zott, ezt elsõsorban a beszedett adók biztosítják.
Hitel felvételére nem került sor, az Önkormányzat hitelál-
lománya 0 Ft.
A bevételekrõl röviden: elõzõ évi pénzmaradvány 37 %
(cca. 582 M Ft), saját bevételek 29,6 %, központi költségve-
tésbõl 25,1 %.
A kiadásoknál mûködésre 54,4 %, felhalmozási célú kiadás
46,6 %. Az általános tartalék 1.5 M Ft, a céltartalék 7 M Ft,
felhalmozási célú céltartalék 243.659 M Ft.

A képviselõ-testület

2. Általános iskola bútor csere
- megtárgyalta az iskola szülõi munkakö-
zösség által beterjesztett kérelmet, és a 2016. évi iskolai bú-
torcserére vonatkozó árajánlat alapján a beszerzést enge-
délyezi a 2016. évi költségvetésbe betervezett keret terhére
(900 ezer Ft,-).

3. EVMA Bt kérelme strandi öltözõk hasznosítására
- a helyi rendeletben meghatározott díjsza-
bás alapján 17 db öltözõt biztosít bérleti szerzõdés kereté-
ben a Bt. részére azzal, hogy az öltözõket a hivatallal közö-
sen kell kiválasztani.
Az eddig bérbe adott 8 db, és az Önkormányzat részére 5
db öltözõt továbbra is biztosítani kell, azok a bérleti szerzõ-
dést az EVMA Bt-vel nem érintik.

4. Zamárdi Önkormányzat GAMESZ Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának elfogadása
- elfogadta a GAMESZ Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát és  Alapító okiratának Módosító okiratát .

5. Középiskolai-és felsõfokú gyakornokokkal kapcsolatos
döntés
- úgy határoz, hogy az Önkormányzat és annak  in-
tézményeinél  kizárólag zamárdi állandó lakos felsõ- és kö-
zépiskolai tanulók részére biztosítsanak gyakorlati idõt.
Engedélyezi, hogy amennyiben felsõbb jogszabályok alap-
ján �ösztöndíjat� kell fizetniük a tanulóknak, úgy azt és a
szükséges juttatásokat az általános tartalék terhére nyújt-
sák.

6. Rendeletek módosításai
- megalkotta rendeletét az államháztartáson kívüli
források átadásáról, átvételérõl és az államháztartás köré-
be nem tartozó természetes személyek, jogi személyek és
egyesületek támogatási rendjérõl  szóló rendelet módosítá-
sáról; a felsõfokú tanulók támogatásáról szóló rendeleté-
nek módosításáról; a Közterületi Térfigyelõ Rendszer lét-

rehozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról; a
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
szóló módosításáról, használatáról és rendjérõl szóló ren-
delet módosításáról.

7. Emléktábla elhelyezése tájházban
- egyetért a zamárdi tájházban Friesz Kázmér volt
zamárdi díszpolgár emlékére elhelyezendõ emléktáblával. 

8. GAMESZ belsõ ellenõrzése
- megtárgyalta a GAMESZ belsõ ellenõrzésére vo-
natkozó javaslatot, és megrendeli azt 2015. január 1-2016.
június 30. közötti idõszakra a zárszámadás lezárását és a je-
lenleg folyó, élelmezési normatíva ellenõrzés befejezését
követõen, külön díjazás ellenében a jelenlegi önkormány-
zati belsõ ellenõrzést végzõ cégtõl.

9. Általános iskola kerítés tervének elfogadása
- az általános iskola kerítésére vonatkozó, Szentku-
ti Kiss Gábor tervezõ által készített tervek közül a �B� vál-
tozatot fogadja el. A stációk márvány háttérrel készüljenek
el, illetve az általános iskola parkoló terveinek engedélyez-
tetését végezze el a hivatal.
A kivitelezés során a jelenlegi iskolai bejárat megszûnik, a
szomszédos telek és az iskola bejárata közös lesz.

10. Zamárdi-Szántód között közlekedõ kisvonat
- jóváhagyja a Zamárdi- Széplak-alsó és Szántód
RÉV között közlekedõ kisvonatra vonatkozó pályázat ki-
írását Szántód Önkormányzatával közösen, a közterület-
használat ingyenes biztosításával. Kéri, hogy a pályázatban
szerepeljen, hogy amennyiben igény van rá, elõ- és utósze-
zonban is mûködjön a vállalkozás. A közterület használatát
ingyenesen biztosítja a nyertes vállalkozó részére, illetve az
üzemeltetés során a helyi vállalkozókkal együttmûködési
megállapodást célszerû kötnie az üzemeltetõnek.

11. Magyarfalvi Attila kérelme
- megtárgyalta Magyarfalvi Attila kérelmét a
Szélescsapás érintett területének szennyvízhálózatra törté-
nõ rákötésével kapcsolatban, és a 2016. évi költségvetésben
erre a célra nem tud biztosítani forrást. Amennyiben a
szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozóan lehetõség lesz
pályázati forrást igénybe venni, az Önkormányzat élni kí-
ván vele.

12. Hethland Kft-vel történõ önkormányzati együttmûkö-
dés
� a Hethland Kft részére a rendezvényekre vonatko-

zóan az alábbi önkormányzati együttmûködést biz-
tosítja: 

� 2016. áprilisi rendezvény: hangosítás, színpad, sze-
métszállítás,

� Vidám Zamárdi rendezvény: színpad, ponyva nél-
kül,

� Halfesztivál: színpad ponyvával, áramvételi lehetõ-
ség,

� Rosé fesztiválon faházat az Önkormányzat biztosí-
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tani nem tud,
� Kihelyezett tanítási napokra: hangosítás,
� Horgászversenyek: hangosítás.

13. Varga-Kis Tímea kérelme
- Varga-Kis Tímea kérelmének részben helyt ad, és
a Zamárdi, Széchenyi utca 1. szám alatti ingatlan elõtti köz-
terület (árok) drain csövezését engedélyezi azzal, hogy
elõtte a közmûegyeztetést a kérelmezõnek a szolgáltatók-
kal el kell végeznie. Nem engedélyezi az ingatlan elõtti jár-
da burkolattal történõ kiépítését.

14. Zamárdi, Szent István utcai, új buszmegálló létesítésé-
re kérelem
- megtárgyalta a Szent István utcára vonatkozó, új
buszmegálló hely létesítésére vonatkozó kérelmet és kéri,
hogy a hivatal keresse meg az út kezelõjét és a Volán társa-
ságot, hogy a megvalósításra van-e lehetõség, illetve arra,
hogy a Szent István utca kezelését a közútkezelõ az Önkor-
mányzatnak átadná-e.

15. Vodafone Zrt. kérelme
- nem engedélyezi a Vodafone Zrt. által kért helyen
(sportpálya, kandeláber helyén) 20 méteres mobil átjátszó
torony elhelyezését. További egyeztetéseket tart szükséges-
nek a sportpálya vasút felé esõ szélén történõ, mobil, ideig-
lenes torony elhelyezésére vonatkozóan.

16. Takács Gyõzõ kérelme (Zamárdi, Knézich K. utca 40.
szám elõtti parkoló)
- megtárgyalta a Knézich K. utca 40. szám elõtti par-
koló ügyét. A 2016. évi költségvetés terhére nem kívánja
felújítani. Kéri, hogy amennyiben szükséges és indokolt,
akkor a közvetlen balesetveszélyt a GAMESZ hárítsa el.

17. Zamárdi, Margó Ede sétány keleti irányba történõ foly-
tatása, közösségi tér kialakítása, árajánlat kérése
- felkéri a hivatalt, hogy a Margó Ede sétány Margó
Ede sétány keleti irányban történõ folytatására, közösségi
tér kialakítására kérjen árajánlatot Szentkuti-Kiss Gábor-
tól.

18. Zamárdi 4488 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú út
helyreállítása
- megtárgyalta Kiss István Pál kérelmét és kéri, hogy
a zamárdi 4488 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú külterüle-
ti utat a GAMESZ állítsa helyre.

19. Zöld munkacsoport javaslatai
� A Bácskai utca sétálóutcává minõsítését a kikötõ 

végleges kialakításáig nem tárgyalja,
� a Kiss Ernõ utcán a �P� tábla teniszpályák felé 

szükséges,
� helyi védett épületek felmérése, aktualizálása 

(Zöld munkacsoport vállalja),
� a Diászó területét a képviselõ-testület abból a 

szempontból tartja szükségesnek megvizsgálni, ho-
gyan illeszthetõ be turista útvonalként a meglévõ 
útvonalakhoz illeszkedõen,

� a településen lévõ tájékoztató táblák cseréjét szük-
ségesnek tartja, a meglévõket a túra útvonalakon 
még hasznosítani lehet. Az új táblákra vonatkozó-

an az Egyesület Zamárdiért, Fontányi Zsolt véle-
ményét is szeretné kikérni,

� a Fõ utca 86. szám elõtti hársfák által megrongált 
járda megtekintése a helyszíni bejárás alkalmával 
fog megtörténni,

� a Szabadság téren lévõ tiszafa kivágása, pótlása, 
törzsének raktározása a felhasználásig a 
GAMESZ telephelyen.

20. Mucsi Károlyné bérleti szerzõdéssel kapcsolatos kérel-
me
- engedélyezi Mucsi Károlyné Zamárdi, Harcsa ut-
cai ingatlanához csatlakozó önkormányzati területbõl 94

m2 nagyságú területre történõ bérleti szerzõdés megköté-
sét.

21. Székelyvéckei Magyar ház tetõfelújítása
- a székelyvéckei Magyar ház tetõfelújítására és az
ahhoz kapcsolódó összes munkálatokra a 2016. évi költség-
vetésében 1.3 M Ft-ot biztosít. 

22. Kutyafuttató kialakítása Zamárdi területén
- a 2016. évi költségvetésében biztosít 600.000,- Ft
összeget a Batthyány utcában, GAMESZ által kialakítandó
kutyafuttató kerítéselemeinek megvásárlására.

23. Zamárdi, Kiss Ernõ utca B és C blokk tulajdonosainak
kérelme
- a B és C blokk tulajdonosainak kérelmére biztosít-
ja az önkormányzati tulajdonú terület bérletét parkoló cél-
jára az elõzõ évhez hasonló feltételekkel, 3 év idõtartamra
2018. december 31. napjáig. 

24.Benkõ-Benczúr Balázs közterület-használati kérelme
- Benkõ-Benczúr Balázs közterület-használati ké-
relmének helyt ad, és 2017. december 31. napjáig engedé-
lyezi részére a Kecskeméti utca végén lévõ vendéglátóegy-
sége melletti területen játszóház mûködtetésére 100 m2
nagyságú terület bérletét, a helyi rendeletben foglalt díjsza-
bás alapján (ugráló ). Felhívja a kérelmezõ figyelmét, hogy
a bérleti szerzõdés megkötésének feltétele az Önkormány-
zat felé még fennálló tartozás befizetése.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2016. március 21-i ülésérõl

1.Rendeletek, szabályzatok  módosítása

A képviselõ-testület
- megalkotta önkormányzati rendeletét a Szervezeti

és Mûködési Szabályzatról szóló 
- a közétkeztetési intézményekben igénybe vett ét-

kezésért fizetendõ térítési díjakról szóló 
- a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl 

és a településtisztaság egyes kérdéseirõl szóló 
- a közterületen lévõ reklámok, reklámberendezé-

sek és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának kö-
vetelményeirõl, feltételeirõl és tilalmáról szóló 
rendeletek  módosításairól. 
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1. Svert kupa reklámozása
- a parti részen kialakítandó 4 db LED-es kivetítõn
a Svert kupa ingyenes reklámozását engedélyezi.

2. Óvodai beíratás idõpontjának meghatározása
- úgy határozott, hogy Zamárdi Város Napközi-
otthonos Óvodája elnevezésû intézménybe 2016.  május 9-
13. napok között 8-12 óráig, és 2016. május 11-én szerdán 8
órától - 17 óra 30 percig írathatja be személyesen a szülõ
/ törvényes képviselõ/ a gyermekét.

3. 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoport-
szám meghatározása
- úgy határozott, hogy a Zamárdi Város Napközi-
otthonos Óvodája elnevezésû intézményben a 2016/2017-es
nevelési évben összesen 4 óvodai csoport indítható. 

4. Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtó Társulásból történõ
kilépési szándék megerõsítése
- megtárgyalta a Balatonlelle és Környéke Pénzügyi
Végrehajtó Társulásból történõ kilépés idõpontját, és meg-
erõsíti a kilépési szándékát 2016. december 31. napjával.

5.Tájékoztatás elõvásárlási jog gyakorlásáról (OPTIWATT
Kft)
- megtárgyalta az Optiwatt Kft. elõvásárlási nyilat-
kozattal kapcsolatos tájékoztatást, és azt tudomásul veszi.
- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert,
hogy a Szabadság tér 5. szám alatti ingatlanra (Optiwatt
Kft.) vonatkozó elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban
mindaddig nemlegesen nyilatkozzon, amíg a képviselõ-tes-
tület más jellegû döntést nem hoz.

6. Tájékoztatás peres ügyrõl (Csibrák Károly felperes,
Zamárdi Önkormányzat alperes)
- felkéri a Hivatal vezetését, hogy az Önkormányzat
kezelésében lévõ utcákban a közlekedési táblák meglétét
ütemterv alapján ellenõrizzék, elkerülve a hasonló kártérí-
tési peres eljárásokat.

6. Zamárdi avar temetõre vonatkozó pályázat benyújtása
- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a
zamárdi avar kori temetõre vonatozó pályázat benyújtására
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és az Isztambuli
Egyetemmel közösen. 

7. Zamárdi vízi sportbázissal kapcsolatos döntés
( Wintersport Kft. kérelme )
- megtárgyalta a Wintersport Kft. 2016. március 18-
án érkezett kérelmét, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Kft. által létesítendõ Zamárdi Vízisport Bázis tevékenységi
köre kibõvüljön a kerékpáros funkcióval. Hozzájárul továb-
bá, hogy az elnevezése Zamárdi Kerékpáros Turisztikai és
Vízisport Bázisra módosuljon, valamint támogatja a Kft-
nek a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel és a Magyar
Kajak Kenu Szövetséggel való együttmûködését. 

8. Kerékpárút nyomvonal módosítása, Magyar Kerékpáros
Szövetség kérelme
- a Magyar Kerékpáros Szövetség részére az Önkor-
mányzat hozzájárulását megadja, és a vízi sportbázis létesít-
mény tekintetében, nyertes pályázat esetén, 3+5 évig a ke-

rékpáros szolgáltató pont fenntartását biztosítja, erre az
idõre bérleti díjat a szolgáltatásért nem kér. A nyomvonal
módosításához (Keszeg utca, Margó Ede sétány, Harcsa ut-
ca) az Önkormányzat hozzájárul.

9. Berkenye Kör kérelme
- hozzájárul, hogy a Berkenye Kör egyesületté törté-
nõ alakításakor az egyesület székhelye a Közösségi Ház le-
gyen (8621 Zamárdi, Honvéd utca 6.) azzal, hogy levelezé-
si címnek az egyesület elnökének címe legyen megadva az
alapító okiratban.

10. Tûzifára vonatkozó bizottsági javaslat
- megtárgyalta a Humán Bizottság javaslatát és
egyetért azzal, hogy a GAMESZ telephelyen felhalmozott
fát a fûtési szezon elõtt, már tavasszal kiosszák a rászoruló
kérelmezõk között. Ennek lebonyolítását a hivatal ügyinté-
zõi és a GAMESZ végezze el.
- a Rákóczi utcában lévõ felújítás alatti ingatlanon
keletkezett fahulladékra nem tart igényt, annak elszállítá-
sát a vállalkozó oldja meg.

11. Wellhello Projekt 2016 támogatása
megtárgyalta a Wellhello Projekt 2016 filmforgatással kap-
csolatos kérelmét, és az alábbi döntést hozza:
- javasolja a polgármesternek, hogy Zamárdi közte-
rületein, a fenti projekt kapcsán, 2016. június elején, hét-
köznaponként, összesen 4 napos filmforgatásra kerüljön
sor;
- a közterület filmforgatási célú használata vonat-
kozásában a közterület térítésmentesen kerüljön biztosí-
tásra;
- a forgatási helyszínek kapcsán a film készítõi min-
denképp egyeztessenek a polgármesterrel  Zamárdi turisz-
tikailag jelentõs közterületeinek bemutatása miatt;
- a filmforgatáshoz 1.270.000,- Ft összegû támoga-
tást biztosít az általános tartalék terhére.
- A forgatás alatt a stábtagok ( max.40 fõ) részére a
szállást és napi háromszori étkezést, lehetõség szerint a
Honvéd utcai vendégház (20 fõ), valamint helyi szálláshely
igénybevételével biztosít az általános tartalék terhére.
- Kéri, hogy a filmforgatással kapcsolatos helyszíni
és egyéb hatósági egyeztetéseket Lévai Balázs producer az
illetékes hatóságokkal elõzetesen, a határidõkre figyelem-
mel folytassa le, és a szükséges engedélyeket szerezze be.
- A zamárdi lakosok részére felajánlott ingyenes, két
alkalommal történõ filmvetítési lehetõséget a képviselõ-
testület köszönettel fogadja.  
- Az önkormányzati tulajdonban lévõ, és rendelke-
zésre álló, forgatást segítõ technikai eszközöket biztosítja,
amennyiben lehetséges és szükség van rá.

12. Hulladék ügyek megtárgyalása
- megtárgyalta a Dél-Balatoni Regionális Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökének, dr. Len-
gyel Róbertnek a megkeresését, és a levélhez csatolt
NHSZ Kft. ajánlatát.
- elvileg támogatja az NHSZ Kft ajánlatát, amely a
Siókom Nkft pénzügyi helyzetének megoldására irányul a
Siókom Nkft. üzletrészének megvásárlása útján.
- az NHSZ Kft feltételei közül elvileg azt is támo-
gatja, hogy névértéken, azaz 3.000.000,- Ft-os vételáron
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szerezze meg az NHSZ Kft. a Siókom Nkft. 100 %-os tu-
lajdonjogát. 
- Az NHSZ Kft által közölt feltételek közül azt is
támogatja, hogy az önkormányzati ciklus végéig, azaz
2019. október 31-ig meghosszabbításra kerüljön a Siókom
Nkft.-vel fennálló közszolgáltatási szerzõdés. 
- A somi hulladékválogató üzemeltetésére a társu-
lás és a Siókom Nkft. között létrejövõ üzemeltetési köz-
szolgáltatási szerzõdés tartalmára a képviselõ-testületnek
jelenleg nincs rálátása, ezért e körben további egyezteté-
sekre van szükség a gesztor önkormányzattal, azaz Siófok
Város Önkormányzatával.
- határozottan kinyilvánítja, hogy Zamárdi Város
Önkormányzata csak abban az esetben támogatja az elide-
genítést, amennyiben a Siókom Nkft 2015. évi vesztesége,
illetve a 2016. évi idõarányos veszteség viselése vonatkozá-
sában az Önkormányzatot sem most, sem a jövõre nézve
semmifajta anyagi kötelezettség nem terheli.
- felhatalmazza a polgármestert, hogy az NHSZ
Kft. ajánlatának ügyében folytasson további egyeztetése-
ket és tárgyalásokat a társulás tagjaival, illetve Siófok vá-
ros polgármesterével. Tisztázza továbbá, hogy az üzletrész
elidegenítése esetén is jogszerûen folytatható-e a Siókom
Nkft.-n keresztül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység, amely jelenleg az Mötv. alapján önkormány-
zati feladat.

13. StreetFood Road Show rendezvény engedélyezése
engedélyezi 2016. július 28-31 között a

StreetFood Road Show elnevezésû rendezvényt ingyenes
területhasználattal. A rendezvényhez szükséges áramellá-
tásról a szervezõknek kell gondoskodni, illetve a területen
keletkezõ hulladék elszállításáról is.

14. Általános iskola térítési díjjal kapcsolatos döntés
- úgy határoz, hogy az általános iskola adott fél-
éves térítési díját (mûvészetoktatás) abban az esetben ne
kelljen megfizetnie a szülõnek, amennyiben év közben
másik oktatási intézménybe iratkozik át a tanuló.

15. Szent István út déli oldalán lakótelkek kialakítása
- a Szt. István út déli oldalán meglévõ önkormányza-
ti területeken lakótelkek kialakítása érdekében elrendeli az
elõkészületek megkezdését a 3577 hrsz-ú ingatlanra vonat-
kozóan. Ennek keretében minél szélesebb körben fel kell
mérni a parcellázással járó költségeket (földmérési és te-
lekalakítási költségek, közmûvezetékek tervezési költségei,
lehetõség szerint a közmûvezetékek kiépítésének várható
költségei, a szükséges hatósági eljárások díjai, ügyvédi
munkadíj telekfelosztással kapcsolatos okirat készítéséhez
stb.) és a költségek ismeretében tárgyalja újra a továbbia-
kat.
16. �Zamárdi, Kiss Ernõ utcai parkoló útépítése� közbe-
szerzési eljárással kapcsolatos döntések
- közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr.
Kozma Györgyöt bízza meg 200.000,- Ft+ÁFA díjért.
- a közbeszerzési eljárásban részt vevõ bíráló
bizottság tagjainak dr. Kerekes Gyöngyit, Hoffmann Rená-
tát és Kétszeri Balázst jelöli ki.
- az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre: Fecs-
ke Kft, ÖKOBAU Kft, Road-Technik Kft, Balatonút Kft, I.
sz. Mélyépítõ Kft.

17. Bácskai utcai kishajó kikötõ áramvételezési hely ki-
alakítása
- a Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõben 1 db
áramvételezési hely kiépítésének és térvilágítás bõvítésé-
nek munkáival megbízza Pálfi István vállalkozót, az áraján-
latában szereplõ 454.900,- Ft+ÁFA díjért.

18. Sport téri ingatlan elektromos földkábel bekötése
(Gruber Csaba kérelme)
- megbízza Pálfi István vállalkozót az árajánlatban
szereplõ 192.425,- Ft+ÁFA díjért Gruber Csabáék Z.,Sport
téri ingatlanának földkábellel történõ elektromos beköté-
seinek munkáival, az általános tartalék terhére.

19. Parti sávban LED-es kijelzõ megrendelése
- a parti sávban 4 db LED-es kijelzõ (48x160 cm)
letelepítésére megbízza a Korád-Trade Kft-t (Kormos
Ádám) 1.840.000,- Ft+ÁFA megbízási díjért.

20. Parti sávban LED-es kijelzõkhöz elektromos kialakítás 
- megbízza Pálfi István vállalkozót a Margó Ede sé-
tányon kialakítandó, 4 db LED kijelzõ elektromos betáplá-
lási munkáival, 407.400,- Ft+ÁFA megbízási díjért.

21. Zamárdi 2689/7 hrsz-ú út kiépítése
- a zamárdi 2689/7 hrsz-ú út kiépítésével megbízza
az ÖKOBAU Kft-t 4.727.829,- Ft+ÁFA összegû díjért. 
- megbízza Csákovics Gyula polgármestert a kivite-
lezési szerzõdés aláírására, melynek feltétele, hogy a fenti
összeg 50 %-át a Csutak Invest Kft. képviseletében Csutak
Zoltán átutalja az Önkormányzat költségvetési számlájára.

22. Geoplaner Kft megbízása tervezési munkákra
a Geoplaner Kft.-t megbízza
- Zamárdi, 7-es számú fõút zamárdi átkelési szaka-
szára vonatkozó nyomvonalterv elkészítésével 150.000,-
Ft+ÁFA,
- a Margó Ede sétány K-i bõvítésének útépítési ten-
dertervének elkészítésével 80.000,- Ft+ÁFA tervezési dí-
jért.

23. Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft megbízása tervezési
munkákra
megbízza a Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft-t a
- Kiss Ernõ utca-Eötvös utca sarkán található par-
koló kiépítésének mûszaki ellenõrzésével 490.000,-
Ft+ÁFA,
- Margó Ede sétány Eötvös utcától K-i irányban tör-
ténõ kiépítésének mûszaki ellenõrzésével 180.000,-
Ft+ÁFA,
- Platánia játszótér elõtti parkoló és kapcsolódó sé-
tány kiépítésének mûszaki ellenõrzésével 50.000,-
Ft+ÁFA,
- Zamárdi 2689/7 hrsz-ú út (Csutak) kiépítésének
mûszaki ellenõrzésével 50.000,- Ft+ÁFA díjért.

24. Kutyafuttató elemeinek megrendelése
- a kutyafuttató elemeire a Webáruházak Kft. részé-
rõl beérkezett 340.868,- Ft összegû árajánlatot fogadja el,
és a GAMESZ-t megbízza a futtató kialakításával a Zamár-
di, Batthyány u. park közelében.
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25. Zamárdi Önkormányzat GAMESZ intézkedési terve
- a GAMESZ vezetõje által beterjesztett intézkedé-
si tervet elfogadja. További intézkedések meghozatalát nem
látja szükségesnek.
26. GAMESZ részére átcsoportosítás engedélyezése
- a GAMESZ részére engedélyezi 210.000,- Ft át-
csoportosítását a GAMESZ költségvetésén belül játszótér
plusz munkálataira.

27. Közvilágítási lámpatestek cseréje
- a Zamárdi területén lévõ, 29 db korszerûtlen köz-
világítási lámpatest cseréjére biztosít 400.000,- Ft bruttó
összeget az általános tartalék terhére.

28. Medertisztítás megrendelése
- a meder tisztításra beérkezett árajánlatok közül a
Béta-Q Kft 7.860 M Ft+ÁFA összegû ajánlatát fogadja el.

29. Báthory Ádám kérelme
- engedélyezi Báthori Ádám zamárdi vállalkozó ré-
szére, hogy a helyi rendeletben kijelölt 6, 7, 8, 9 és 11-es
vízisportszer-kölcsönzõi tevékenységével kapcsolatban a
2018. december 31. napjáig hatályos bérleti szerzõdés az
Önkormányzattal módosításra kerüljön, és egyéni vállal-
kozó helyett a Báthori Ádám által alapított cég neve sze-
repeljen azzal, hogy a bérlõ az egyszemélyes kft. tagja
kell, hogy legyen. Amennyiben a társaságban tulajdonvál-
tozás következik be, úgy ez a bérleti szerzõdés felmondási
oka ,és az érintett vízisportszer-kölcsönzõ helyeket az Ön-
kormányzat jogosult licittárgyalás keretében hasznosításra
meghirdetni. 
A fenti követelményeket a bérleti szerzõdésmódosításnak
tartalmaznia kell

30. Õstermelõi piaccal kapcsolatos döntések
- a Sport téren lévõ õstermelõi árusítóhelyekre vo-
natkozóan az alábbi döntéseket fogadja el a végleges terv
kiegészítésével:
� A tervezett árusítóhelyek mögött zöld sövény és új
kerítés készüljön,
� az árusító helyek elõtt végig 3 m széles burkolt gya-
logosfelület készüljön,
� a kipakoláshoz a gépjármûvek számára alkalmas
behajtást és megfordulási lehetõséget biztosító burkolat
készüljön az új sétány déli oldalán,
� a téren meglévõ növények közül csak  feltétlenül
szükséges és indokolt esetben kerüljön sor azok kivágására,
� a Tiszafa csoport mindenképp maradjon meg, le-
hetõség szerint a fenti projekt kapcsán minél több növény
kerüljön telepítésre,
� az árusító helyek területén a terep megemelésre
került mintegy 30 cm-rel,
� a Szent István úti gyalogos átkelõhely lelhetõség
szerint kerüljön át az Eötvös utca Ny-i oldaláról az ABC
elõtti gyalogos területhez, illetve az árusító sétányhoz,
� a sétány É-i oldalán, illetve a vasútállomás felõl
egyedi és ízléses reklámtáblák hívják fel a figyelmet az új
helyszínre.

31. Általános iskolai parkoló, buszmegálló áthelyezé-
se, illetve Alsópincesor és Római út karbantartása, utak
felújítása

- az általános iskolai parkoló és kerítés kialakítása
miatt a buszmegálló áthelyezése mellett dönt a Nepomuki
Szt. János szobor mellé úgy, hogy a megállóban álló busz
eleje a szobor magasságába kerüljön, az ott lévõ fa megha-
gyása mellett.
-           az Alsópincesor kátyúzását határozza el az általá-
nos tartalék terhére, és amennyiben lehetséges a jövõben
térvilágítás kialakítását. Ennek megvizsgálására felkéri
Schwarc Béla képviselõt.
- a Római út aszfaltozását a Szamárkõ környékén
támogatja, továbbá a  közvilágítás kiépítésének lehetõségét
a parkolóig. Az út másik (kertész felõli) oldalán a kiszáradt
szilfák levágatása szükséges rövid csonk meghagyásával, a
partoldal leomlása ellen. Ennek elvégzésére megbízza a
GAMESZ-t.
- az alábbi utakat a 2016. évi költségvetés terhére
felújítja:
� Római út kimaradt szakasza,
� Petõfi utca,
� Szegfû utca,
� Gábor Áron utca, Munkácsy utca felõli szakasza 

600 méter hosszan,
� Balaton utca,
� Diófa utca Ny-i része,
� Jegenye tér, Malsch utca kimaradt szakasza.    A
Káposztáskert utcai lakosok türelmét továbbra is kérik. 

32. Wellamarin szállodához behajtás gátló telepítése
-            megtárgyalta a bizottsági javaslatot, és a Wella-
marin szálloda K-i oldalán 2 db fix, és 1 db lesüllyedõ
poller beépítését határozza el, megakadályozva a parti
sávba történõ behajtást, az általános tartalék terhére.

33. Bácskai utca végén kerítés kialakítása
- a Bácskai utcai kishajó kikötõben a bizottság által
kijelölt helyen egy fából készült, környezetnek megfelelõ
alacsony kerítés kialakítását határozza meg, bejárati kapu-
val, amely lezárja a kikötõ medencével párhuzamos zöldte-
rületet a kikötõbérlõk, vitorlás rendezvények, orvosi szol-
gálat és vízimentõ szolgálat számára, egyúttal a stégeken le-
hetõséget biztosít a hajókba való beszállásra és javításokra. 
A pavilonsor mögötti parkoló terület murvázását egészít-
sék ki az ültetett kis fák vonaláig.

34. Margó Ede sétányon wifi hálózat kialakítása
- a Tourinform Iroda épületére wifi hálózat mûköd-
tetésére alkalmas egység elhelyezésérõl dönt, amely a Kos-
suth Lajos utcai vizesblokkon keresztül internet hálózattal
látja el a Margó Ede sétányt. A wifi hálózat a strandolók és
a LED-es kivetítõk számára lesz elérhetõ.

35. Napköziotthonos Óvoda kerítésének építése
- az óvoda régi kerítését javasolja visszabontatni, és
új, a felújított épületnek megfelelõ kerítést építtetni. Az új
kerítés építésének költségeit a 2017. évi költségvetésbe
kell betervezni.

36. Szegfû köz használati szerzõdése
- hozzájárul a Z, Szegfû közben tulajdonnal rendel-
kezõ magánszemély Szegfû közt érintõ közterület haszná-
latához, ha a környékbeli ingatlanok tulajdonosainak érde-
keit ez nem sérti. 
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Tájékoztató!  Parlagfû elleni védekezésrõl ! 

37. Honvéd utcai vendégház berendezése, nyári bérbe adá-
sa
- a Zamárdi, Honvéd utcai vendégházzal kapcsola-
tos ügyintézéssel Matyikó Zsuzsanna alpolgármestert bízza
meg. A képviselõ-testület egyetért Villány Önkormányzatá-
nak dolgozói fogadásával a nyári idõszakban a szabad idõ-
tartamokban.
- 1.000.000,- Ft összeget biztosít a vendégház felsze-
relésének bõvítésére, az idei bérleti díjbevételek terhére.

38. Honvéd utcai vendégház bérbe adása 
a Colorcrew Rendezvényügynökség részére a Balaton
Sound fesztiválon történõ munkavégzés miatt 19 nap idõ-
tartamra, 2016. június 27-tõl 2016. július 15-ig bérbe adja a
Zamárdi, Honvéd utca 4. szám alatti ingatlant (vendégház)
1.330.000,- Ft bérleti díjért.

Matyikó Zsuzsa

Tisztelt Földtulajdonosok, földhasználók! 

Ismét közeledik a �parlagfû szezon�. Fontos a par-
lagfûvirágzás, magérés megakadályozása és a tovább-
terjedés megelõzése. Módjai: kézi gyomlálás, kapálás,
kaszálás, füvesítés, talajtakarás vagy legeltetés, stb.
A parlagfû legintenzívebb növekedési idõszaka július
hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb töme-
ge július végén és augusztus hónapban történik.

A gyomlálás során gyökérrel együtt történõ kihúzás
javasolt. Védõkesztyûben célszerû végezni! Kapálás:
talajszinten, a parlagfû gyökérnyak részt elvágva aka-
dályozhatjuk meg a növény kifejlõdését. Tömegesebb
elõfordulása esetén indokolt a virágzás elõtt végzett
rendszeres (többszöri) kaszálás. 

Fontos a területek utóellenõrzése, mert a gyökér fe-
lett megmaradt szárrészen az újabb hajtások megjele-
nése esetén a védekezést meg kell ismételni.
A rendszeres kertgondozás a leghatásosabb védeke-
zés.
A parlagfû veszélyes gyomnak tekinthetõ, ezért köte-
lezõ az ellene való védekezés! Az ingatlantulajdono-
sok, földhasználók kötelezettsége a gyom irtása és a
parlagfû virágzásának, az allergén pollen levegõbe ke-
rülésének folyamatos megakadályozása.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: �a
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a ve-
getációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.�

Belterületen a jegyzõ köteles hivatalból vagy bejelen-
tés alapján a mulasztó földhasználóval szemben eljá-
rást indítani, helyszíni ellenõrzést lefolytatni, valamint
a közérdekû védekezést elrendelni. 

Külterületen a fenti határidõ után a körzeti földhiva-
tal hivatalból vagy bejelentés alapján végez helyszíni
ellenõrzéseket. Külterületeken a közérdekû védeke-
zést a Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igaz-
gatósága rendeli el.   A közérdekû védekezés költsé-

gei a földhasználót terhelik, a növényvédelmi bírsá-
gok mellett.   

A megtérítendõ költség nem azonos a növényvédelmi
bírsággal. 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig szabható ki nö-
vényvédelmi bírság azzal szemben, aki a parlagfû elle-
ni védekezési kötelezettségét elmulasztja; a növényvé-
delmi hatósági tevékenységet akadályozza, a hatóság
intézkedését figyelmen kívül hagyja, az állami vagy
közérdekû védekezés végrehajtását akadályozza. Aki-
nek a területén pedig 3 éven belül ismételten parlag-
füvet talál a hatóság, annak a bírság másfélszeresét
kell kifizetnie. A költségek meg nem fizetése esetén
azok adók módjára behajthatóak.

Kérek mindenkit, hogy ingatlanát a parlagfûtõl men-
tesíteni szíveskedjen! 

Zamárdi, 2016. április 22.

dr. Dudás Anita sk. jegyzõ 
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Tájékoztatás tûzvédelmi házirend készítésérõl

Tisztelt Érintettek! 

A tûzvédelmi szabályzat készítésérõl
szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
4/A §. írja elõ, hogy a háromszintes-
nél magasabb és tíznél több lakást
vagy üdülõt tartalmazó épületek ese-
tében 2016. március 31-ig kell írásba
foglalni az épületek használatával
kapcsolatos tûzmegelõzési szabályo-
kat. Az Országos Tûzvédelmi Sza-
bályzat (OTSZ) az elérendõ minimá-
lis biztonsági szintet határozza meg, a
tûzvédelmi használati szabályok lé-
nyege pedig az adott épületre vonat-
kozó egyedi, az ott lakóktól és tartóz-
kodóktól elvárt magatartásformák
összeírása. E tûzvédelmi �házirend�
nem jelent többletterhet azon házak
esetében, amelyek már az OTSZ ha-
tályba lépése (2015. március 5.) elõtt
is léteztek, mivel azokra addig is kö-
telezõ volt a tûzvédelmi szabályok
írásba foglalása. 
A Tûzvédelmi házirendet az épület
tulajdonosának, kezelõjének, közös
képviselõjének, az intézõbizottság el-
nökének vagy a lakóház használójá-
nak kell elkészíteni vagy elkészíttet-
nie. A jogszabály szerint tartalmaznia
kell:

1. A tûzjelzés tartalmi követel-
ményeit.

2. Az alkalomszerû tûzveszé-
lyes tevékenység szabályait.

3. A tárolásra vonatkozó elõ-
írásokat.

4. A nyílt láng használatára és
a dohányzásra vonatkozó

korlátozásokat.
5. A tüzelõ- és fûtõberendezé-

sek, valamint az elektromos
berendezések használatának
elõírásait.

6. A tûzoltási felvonulási terü-
letre vonatkozó szabályokat.

7. A lakók riasztásának és me-
nekülésének lehetséges mó-
dozatait.

8. A tûzvédelmet biztosító esz-
közök, berendezések hasz-
nálatára vonatkozó elõíráso-
kat, valamint  a készítõje ne-
vét és elérhetõségét és a ké-
szítõ aláírását.

Gondoskodni kell a Tûzvédelmi házi-
rendben foglaltak megismertetésérõl,
megtartásáról és megtartatásáról. Az
iratot általában a közös helyiségek-
ben (folyosó, lépcsõház) szokták ki-
függeszteni, hogy az abban foglalta-
kat minél többen megismerhessék.
Mivel egy jól elkészített �házirend�
25-30 oldalas is lehet, általában csak
a lakókat érintõ szabályokat szokták
�kivonat� formájában kifüggeszteni.

Minden esetben a katasztrófavédel-
mi hatóság ellenõrzi az irat meglétét
és az iratban foglaltak szakmai he-
lyességét. Hiányában bírságra lehet
számítani: 

Tûzvédelmi bírság kiszabása csak is-
mételt szabálytalanság esetén kötele-
zõ, ha

� egyéb tûzvédelmi jogsza-
bályban, vagy a tûzvédelmi

szabályzatokban foglalt elõ-
írás, továbbá tûzvédelmi
szabványok elõírásai meg-
szegésére kerül sor. A bírság
minimális összege 20.000 Ft,
maximális összege 60.000 Ft.

Mivel a �Tûzvédelmi Házirend� elké-
szítését tûzvédelmi jogszabály írja
elõ, így annak hiánya vagy a benne
foglaltak helytelensége megvalósítja
az elõírások megszegését, tehát bír-
sággal sújtható. Több szabálytalanság
együttes fennállása esetén a bírság
mértéke az egyes szabálytalanságo-
kért kiszabható bírságok összege, de
legfeljebb 10.000.000 Ft.

A tûzvédelmi bírság megfizetése nem
mentesít a büntetõjogi, illetve a pol-
gári jogi felelõsség, valamint a tûzvé-
delmi bírság kiszabására okot adó
szabálytalanság megszüntetésének
kötelezettsége alól.

A tûzvédelmi bírság ugyanazon tény-
állás mellett � az azonnal megszün-
tethetõ szabálytalanságok kivételével
� a tûzvédelmi bírságot kiszabó jog-
erõs határozat közlését követõ két
hónap elteltével ismételten kiszabha-
tó.

Kérem a fentiek tudomásul vételét, s
az érintettektõl a szükséges intézke-
dések megtételét!  

Zamárdi, 2016. április 22.                    

dr. Dudás Anita jegyzõ

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Család és Gyermekjóléti Szolgálata
8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16

Tel.: 06/84/349-040

Családsegítõ: Bodó Zoltánné
mobil : 06-30-5348633, e-mail: bodozoltanne.zamardi@gmail.com

KLIENSFOGADÁSI IDÕ:
Hétfõ: 8.00-14.00
Kedd: 10.00-16.00

Szerda: 8.00-13.00, ruhaosztás: 8-11,30-ig
Csütörtök: zárt nap
Péntek: 8.00-9.00

A tevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok: igény szerint prevenciós és egyéb csoportfoglalko-
zások, tájékoztató elõadás sorozatok, közösségfejlesztõ programok szervezése, valamint adományok folya-
matos szervezése (ruhaadományok, háztartási cikkek, tartós élelmiszer felajánlást a fenti címen szívesen
fogadunk, bútoradományt csak közvetítés útján áll módunkban hozzájuttatni a rászorulóknak.

A Siófok Város Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított speciális ellátások:
Ügyfélfogadási idõn és munkaidõn kívül, hétvégén, munkaszüneti napokon is hívható non-stop krízisvo-
nal: 06-30-9556260. Elõzetes idõpont-egyeztetés alapján kérhetõ jogi, pszichológiai, addiktológiai tanács-
adás, mediáció és kapcsolatügyelet is a 06-30-5348633, 06-84-349-040 számokon.
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Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról!

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, hogy 2016. évben ismét sor kerül a
kutyák összeírására a Zamárdi Polgármesteri Hivatalban, mely 3
évenként kötelezõ.
A 2013. évi összeíráson már bejelentett kutyákra vonatkozóan a rövidebb
tartalmú táblázatot, az új, még eddig be nem jelentettekre pedig a részle-
tesebb nyilatkozatot kell kitöltve leadni a hivatalban.

A nyilatkozatok beszerezhetõek a Polgármesteri Hivatalban (Zamárdi, Szabadság tér 4. porta),
illetve jelen Zamárdi Hírmondó mellékleteként szerepel, továbbá a www.zamardi.hu honlapról is
letölthetõ. 
A nyilatkozat leadási határideje: 2016. június 1. 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

ÓVODAI HÍREK

Az óvodai élet ebben a hónapban is mozgalmasan telt, a
különbözõ hagyományok, világnapok tevékeny megis-
merése mellett rendezvények és kirándulások is vártak
ránk. 

Rögtön március 22-
én a víz világnapja
alkalmából az óvó
nénik �vizes� játé-
kokkal készültek az
udvaron. Vízhordó
verseny, horgászás,
konyhai edények
mosogatása, víztöl-
tögetés, csónakhaj-
togatás közül lehe-
tett választani, de a
legtöbben az összes
játékot kipróbálták.

A gyerekek legna-
gyobb örömére
március 24-én meg-

érkezett a húsvéti nyuszi, és persze sok-sok ajándékot és
édességet hozott magával. Délelõtt egy színdarabot néz-
tek a gyerekek, ez idõ alatt csempészte a gyerekek által
fûbõl, pitypangból készített kis fészkekbe az ajándékot a
hosszú fülû. Ez egy örömteli lezárása volt a mozgalmas
ünnepi készülõdésnek, amely során ismereteink bõvül-
tek nyuszis versekkel, énekekkel, mozgásos játékokkal,

barkácsoltunk húsvéti kosárkákat, báránykát, nyuszit,
csibéket, festettünk tojást, és locsolkodtunk. Április ele-
jén a manó és nyulas csoport megtartotta a már szokás-
sá vált �pizsamapartyt�. A gyerekek nagyon élvezték,
amikor kócosan, pizsiben, kispárnával kezükben jöhet-
tek óvodába. Ezen a napon sokat mókáztunk, nevettünk,
bunkert építettünk, diavetítõztünk, pizsama divatbemu-
tatót tartottunk, párnacsatáztunk. 

Április 6-án Rosta Géza bácsi szórakoztató zenés mûso-
rát tekintettük meg. 

8-án, pénteken
hátizsákos gyalog-
túrára indultunk a
Vaskeresz thez .
Nagyon élveztük a
nagyítóval boga-
rászást, kukucs-
káltunk odúkba,
mezei virágokat
gyûjtöttünk, és a
vaddisznó csapdát
is meglestük. A
Kilátóból áttekin-
tettünk az északi
partra, majd a
Szamárkõ mellett elhaladva jólesõ fáradtsággal vissza-
ballagtunk az óvodába, ahol a szülõk már mosolyogva
vártak minket.

10-én mind a négy
csoporttal részt
vettünk, és mûso-
runkkal színesítet-
tük a �Ki mit
tud?� városi ren-
dezvényt. Bátran
és ügyesen éne-
keltünk, táncol-
tunk, verseltünk. 

13-án 15 nagycso-



Április 1-3 között Szegeden országos tollaslabda di-
ákolimpián szerzett tapasztalatot 4 tanulónk.
4-én a 7. osztályosok Siófokon a Perczel Mór Gim-
názium laborjában fizika-és kémiaórán kísérleteztek.

5-én fantasztikus élményben volt részünk a közös-
ségi házban: Pitti Katalin mûvésznõ varázsolt el ben-
nünket érdekes elõadásával, éneklésével, csodálatra
méltó egyéniségével. 
6-án zajlott az alapmûveleti matematikaverseny

Siófokon. A kör-
zet általános isko-
lái között szépen
szerepeltek diák-
jaink. BRUCKER
PÉTER /5.o./
gondolkodott a
legjobban: elsõ
helyen végzett.
Papp Zsombor a
2., Erdélyi Nor-
bert és Borsos
Krisztián a 3., Bo-
kor Levente a 6.

lett. 

Ugyancsak e napon ásványkiállításon gyönyörköd-
hettünk a természet szebbnél szebb csodáiban, s a
szülõk- ill. saját zsebpénzünket áldozhattuk rájuk.

9-én Budapesten LOGO informatikaversenyen

szerepelt Papp
Zsombor.
12-én 38 ün-
neplõbe öltözött
diákunk izgult a
könyvtárban meg-
rendezett városi
szavalóversenyen.
A zsûri elnöke
Csákovics Gyula
polgármester úr
volt, aki könyv-
utalvánnyal jutal-

mazta meg a leg-
jobbakat. 
14-15 között zajlott a leendõ 1. osztályosok beirat-
kozása. Kiderült, hogy rég nem látott létszámú közös-

Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2016. május

ISKOLAI HÍREK

portosunk mérte össze ügyességét, gyorsaságát a kör-
nyékbeli óvodák gyermekeivel a balatonföldvári sport-
nap alkalmából. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, kiváló-
an képviselték óvodánkat, ügyesen versenyeztek. Még
aznap délután a tornateremben bábelõadáson vettünk
részt. 

19-én egy nagyon izgalmas program várta a nagy és kö-
zépsõ csoportosainkat. Az erdõben párhetes baglyocská-
kat nézhettünk és simogathattunk meg. Meglestük a
gyûrûzésüket és a fészket is.  Köszönjük a tartalmas
programot és az együttmûködést.

Nyári napközi Kõröshegyen!!

Önnek is gondot okoz gyermeke elhelyezése a
nyári szünetben?

Segítünk a megoldásban!! 
Táborhelyünkön vállaljuk gyermekek felügyeletét, ét-

keztetését.
A jó hangulatról és izgalmas programokról szakkép-

zett munkatársaink gondoskodnak.

Várható programok: 
- kézmûves foglalkozások
- szabadtéri játékok
- kirándulások 
- sok-sok fürdés a Balatonban

Részletes információk: www.tortenetipark.hu/nap-
kozi
Cím: Koppányvölgy tábor, Kõröshegy, Petõfi S. u. 7.
Jelentkezés: 30/5206136
tortenetipark@gmail.com
www.tortenetipark.hu/jelentkezes

Brucker Péter

Papp Zsombor
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séget alkotnak majd a kicsik: 27-en lesznek.

15-én mi is megemlékeztünk a holokauszt áldozata-
iról.

16-án Pécsre indult a Mozaik tanulmányi verseny
országos döntõjébe jutott 3 tanulónk. Német nyelvbõl
BRUCKER PÉTER az 5-6. o. versenyében az 5. he-
lyen végzett, Szabó Petra 13. lett. Balogh Hanna né-
metbõl, Takács Flóra informatikából a legjobb 20 kö-
zé került.

18-án Budapest legfõbb és legszebb nevezetességei-
vel ismerkedtek a 3-4. osztályosok, emellett ellátogat-
tak a Természettudományi Múzeumba és a Parla-
mentbe is.

25-28 között szülõi értekezletek zajlottak iskolánk-
ban. 

28-án gyarapíthatjuk osztálypénzünket: papírgyûj-
tést szervezünk 

*
A Kenguru Matematikaversenyben diákjaink megyei
szinten az alábbi eredményeket érték el:
Erdélyi Norbert 3.
Papp Zsombor 3.
Borsos Krisztián 9.
Gál László és Csikós Péter 10.

A Simonyi megyei helyesírási versenyen tanulóink az
alábbi eredményeket érték el:
5.o.: Brucker Péter 4., Balogh Hanna 10.
6.o.: Nagy Nadin 3., Gál László 4.
7.o. Balogh Veronika 3.
8.o. HORVÁTH MIRJAM 1.WALTER DOMINIKA 2.

A német nyelvi tanulmányi verseny megyei döntõjé-
nek eredményei:
7.o.: BOKOR LEVENTE 2., Balogh Veronika 6.
8.o.: CSONKA REGINA 2.,  Boti Eszter 8.

H.J.

Csonka Regina

Tollaslabdázók

A városi szavalóverseny eredménye:

1-2. o.: 1. Iberpaker Boróka
2. Volenszki Dalma
3. Péter Kincsõ

3-4. o.: 1. Iberpaker Anna
2. Gamauf Luca
3. Ujvári Patrícia
Különdíj: Bölcsik Zoltán

5-6. o.: 1. Nagy Nadin
2. Gál László
3. Erdei Csenge
Különdíj: Gouth Amália

7-8. o.: 1. Vorosilov Veronika
2. Bokor Levente
3. Papp Helka
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!

Pünkösdi vigasság, MÁJUS 15. 16 óra, Jegenye tér 
Zenés gyermekelõadás, bûvész, J.A.M. Showband, kéz-
mûves foglalkozás, légvár
Sztárvendég: Mujahid Zoltán 19 órától látható a színpa-
don

Fõzõverseny MÁJUS 21.,
Kossuth u. vége, rendezvényterület 
Fõzõverseny--felhívás!    
Idén is számítunk fõzni vágyó csapatok részvételére a fõ-
zõversenyen. 
Jelentkezésüket 2016. május 13-ig várjuk irodánk elérhe-
tõségeinek bármelyikén.
Helyet, sátrat, tûzifát, asztalt, padot elõzetes jelentkezés
esetén áll módunkban biztosítani.
Az alapanyagokról, egyéb kellékekrõl mindenkinek magá-
nak kell gondoskodnia. 
Május 21-én 8:00 órától lehet a helyeket elfoglalni; a zsû-
ri 12:00 órától kezdi el az ételek kóstolását.
15:00 órakor eredményhirdetés.

PROGRAM:
11:00-16:00: Bazsarózsa népi játékpark
11:00-: Lelovics Zsolt és Végh Szabolcs népzenei játékos,

mesés gyermekmûsora
12:00-: Kajárpéci Vízirevü: A dzsungel könyve � nabé-

soknak forrón ajánlva
13:00-: Jó ételhez szóljon a nóta! - Mészáros Attila zenél
14:00-: Portéka Színpad: Vásári komédia

(interaktív bábelõadás kicsiknek)
15:00-: Eredményhirdetés
15:00-  Gubányi Kata kézmûves foglalkozása

(sárkánykészítés�)
16:00-: Illés Teofil pantomim és bûvész mûsora
17:00-: Diósi zenekar
18:00-: Solymos Tóni (ex Expressz)
19:00-: Diósi zenekar

Városi Gyereknap május 29,
Platánia játszótér (Kiss Ernõ u.)
PROGRAM:
10:00   Bohóc bevezetõ, bemelegítõ, játék

Peppino bohóccal
10:30   Bábjáték Lulu bohóccal
11:30   Bohóc játék 
12:00 - 16:00 Lufihajtogatás 
12:00 - 16:00 Arcfestés 
12:00 - 16:00 Artistaiskola 
10:00 - 16:00 Társasjáték 
10:00 - 16:00 Kézmûves foglalkozás 

Társasjátékokkal, mini légvárakkal, hot-doggal, üdítõvel
és palacsintával várjuk minden kedves vendégünket, kicsi-
ket és nagyokat! 

Dobribán Géza Veterán Atlétikai Emlékverseny, június 4.
(Sportpálya)
Június 4-én immár 19. alkalommal látjuk vendégül az atlé-

tikai társadalom idõsebb képviselõit. Zamárdi kedvelt ese-
ménye, lassan utolsó mentsvára a vidéki versenyeknek.
Kérünk minden szimpatizánst, támogatót, sportbarátot,
hogy segítse életben tartani Géza bácsi emlékversenyét. 
Szükségünk van a példamutatásra, hogy a jövõ nemzedé-
ke láthassa, miként tesz a jelen, és mit hagyott ránk a múlt.
Várjuk szeretettel a versenyezni vágyókat, valamint a segí-
teni akarókat!

Helyi lakosoknak kedvezményes Balaton Sound bérlet ki-
osztás:
A helyi lakosok részére idén is 300 db Balaton Sound bér-
let (5 napos) áll majd rendelkezésre. Családonként kettõ
jelentkezést fogadunk el.
Kérjük, a jelentkezéskor személyi igazolványukat és lak-
címkártyájukat hozzák magukkal.
A bérletigénylés és a bérletek kiosztása egyidejûleg a
Tourinform Irodában (Kossuth u.16.) történik. MÁJUS
17-20. keddtõl péntekig 8:00-16:00 (illetve, amíg a 300 db
bérlet el nem fogy)
Kedvezményes bérlet ára: 32.000 Ft. Fizetés kizárólag
készpénzben lehetséges.
Csak személyesen (telefonon, e-mailben nem!!) a fenti
idõpontban fogadjuk el a bérletigénylési és egyben vásár-
lási szándékot!! Elõzetes igényleadást nem áll módunk-
ban felvenni. Megértésüket köszönjük.

VOLT, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my Lake Feszti-
válokra jegyértékesítés.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bér-
leteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, programokról, fizetési lehetõségekrõl bõ-
vebb 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, kulcstartó,
hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka, strandtáska,
bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.
· 2016-os balatoni falinaptár, asztali naptár: 850 Ft

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

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés. A vásárláshoz ál-
lami horgászjegy szükséges!
Gyerek partközeli éves: 1.500,-
Ifjúsági partközeli 24 órás: 1.000,-
Ifjúsági partközeli 72 órás: 2.000,-
Felnõtt partközeli 24 órás: 2.500,-
Felnõtt partközeli 72 órás: 4.500,-
Ifjúsági, partközeli 10 napos: 3.000,-
Felnõtt partközeli 10 napos: 7.000,-
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65. életév feletti partközeli 24 órás: 2.000,-
65. év feletti partközeli 72 órás: 3.500,-
65. életév feletti partközeli 10 napos: 5.500,-

Nyitvatartásunk:
Májusban hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig vagyunk nyit-
va; (hétvégén zárva).

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

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek:
Áprilisi rendezvényeink jó részét civil egyesületek és a
könyvtár nyújtotta. Ezekrõl feltehetõleg õk írnak beszá-
molót. Mi itt a Ki mit tud? - gálánkról írunk röviden. Idén
is zsúfolt nézõtér elõtt zajlott. Mára már teljesen gyerme-
kek a fellépõk. Az idei két és fél órás mûsorban rengeteg

ügyes versmondás, tiszta éneklések, nívós óvodás elõ-
adások, tehetséges zeneiskolások szórakoztatták a kö-
zönséget. Külön ki kell emelnünk Jancsó Benedek virtu-
óz zongorajátékát, nem kicsinyelve le természetesen ez-
zel senki más produkcióját sem. Voltak villámtréfaként
�sorsszerû� alkalmi fellépések is (twist, ének, mondóka),
és egy játék erejéig még a biológiai szertár csontváza is
kilépett a nyilvánosság elé. A finálé pedig a Szállj el kis-
madár közös karaoke elõadása volt, ezzel aztán min-
denki szereplõvé vált. A fagyi kupon idén is népszerû
ajándéknak bizonyult. Két javaslatunk volna, hogy jövõ-
re még jobb gálát szervezhessünk: a szülõk, ha gyerme-
kük mégsem lép fel, szóljanak elõre nekünk errõl! A má-
sik: ha valaki a színpadon szerepel, ne történjék közben
ki-bejárkálás. Hogy miért? Nyilván nem kell megmagya-

rázni. És végül álljon itt a szereplõk névsora: Nagy Már-
ton, Tóth Hanna, Iberpaker Boróka, Balog Eszter, Friesz
Flóra, Péter Kincsõ, Péter Hajnal, Vidák Réka, Makláry
Nóri, Brucker Márta, Ambrus Noémi, Szabó Zalán, Buk-
fenc csoport: Makláry Nóra, Makláry Flóra, Bándi Ba-
lázs, Püspöki Petra, Sternóczky István, Sípos Laura,
Papp Klaudia, Kivágó Fanni, Friesz Dorka, Szabó Lili,
Ács Tamás, Balogh Luca. Továbbá Jancsó Benedek,
Jancsó Gergõ, Jancsó Kristóf, Silingi Enikõ, Iberpaker
Anna, Putyera Petra, Gamauf Luca, Fenyvesi Stefánia,
Nagy Iván, Gouth Amália, Brucker Péter, Nagy Nadin,
Gál László valamint a Tulipános, Nyulas, Manó és Almás
Csoport. Az óvodások a Sulák-cukrászdában, az iskolá-
sok a Rózsa téri cukrászdában Kurdi Andrásnál válthat-
ják be a kuponokat.
A Feltámadási menet zamárdi indítása: Húsvéthétfõn
még teljes sötétségben indult útnak a 15 fõs scapat Ba-
latonlellére a szárnyas kereszttel. A szántódi erdészetnél
hallottuk az elsõ madárka felébredését. A tóparton ha-
ladva elsõ nagyobb pihenõnk a balatonõszödi Nagy-
boldogasszony-kápolnánál volt, ahol Péter atya vezeté-
sével vártak ránk kedves õszödi ismerõseink. Egy rövid
fohász- és áldás után egyáltalán �nem utasítottuk vissza�

május
5-e, 9:00-: vásár
12-e, 9:00-: vásár
15-e, 16:00-: Pünkösdi vigasságok a
Jegenye téren: zenés gyermekelõadás,
bûvész, J.A.M. Showband,
sztárvendég:Mujahid Zoltán,
kézmûves foglalkozás, légvár
18-a, 9:00-: vásár
21-e: Szezonnyitó és fõzõverseny a ren-
dezvénytéren:
26-a, 9:00-: vásár

29-e, 10:00-: Városi gyereknap a Platánia
játszótér mögött: Bohócmûsor, bábelõadás,
artistaiskola, társasok, kézmûves
foglalkozás, eszem-iszom
Körök, klubok, egyesületek a Közösségi Házban:
- Nabe: minden hónap elsõ hétfõ, 17:00
- Egészségõr Egyesület:

minden hónap 2. hétfõ, 17:00
- Egészségõr jóga: kedd, 16:30
- Nõi Kórus: kedd, 18:00.
- Szakasztó népdalkör: péntek 18:00
- Rajz szakkör: szombat 9:00
- SULYOM néptáncegyüttes: szombat, 15:00
- Berkenye-kör, csütörtök, 18:00
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fogadóink finom süteményeit, teáját, borát. Megújult fizi-
kai erõvel haladtunk aztán tovább Lellére. 26 km-es za-
rándokutunk során feléledt a húsvéti világ, sütött a nap,
énekeltek a madarak, jó volt átélni a feltámadás örömét
a természetben is. Lellén a plébániatemplomban Kovács
Jenõ atya a reggeli szentmise keretében a hívekkel
együtt fogadta csapatunkat. Átadtuk nekik a feltámadási
jelvényt, s aztán csoportunk egyik fele hazament, elvég-
re locsolkodás is van a világon, páran elkísérték a
lelleieket Karádra a továbbadandó kereszttel. Azóta a
Feltámadási menet már bejárta Somogyot, Zalát, Szlové-
niát, Vast, Sopront, Szigetközt és Csallóközbe ért. Útja
onnét tovább az idei kiemelt vidék: Zoboralja. Õk fogják
egyesült erõvel Csíksomlyóra vinni a feltámadási jel-
vényt. A szlovéniai magyarság egyik stációján részt vett
a magyar fõkonzul is családjával. S végül még egyszer,
miért is van Feltámadási menet? Valamiképp mindig úgy
alakul az élet a Kárpát-medencében, hogy így is meg
más módokon is, gyakorta tanúbizonyságot kell tenni,
hogy a magyar együvé tartozásnak és a krisztusi jövõbe
vetett hitnek megvallása újítja meg nemzetünk lelki ere-
jét a kihívások közepette.
Az al-dunai kirándulásról a Hírmondó következõ számá-
ban jelentkezünk élménybeszámolóval. ldén nagyo ko-
rán,  május közepén ünnepeljük Pünkösdöt. Érdemes
lesz május 15-én, vasárnap ellátogatni Zamárdi felsõre, a
Jegenye térre, ahol estig együtt vigadhatunk. A gyere-
kekre légvár, kültéri játékok, kézmûves foglalkozás, ze-
nés gyermekmûsor vár, a felnõttekkel együtt pedig elles-
hetik a legjobb bûvészmutatványokat. Sztárvendégünk,
Mujahid Zoltán egy csokornyi dallal készül, majd jöhet a
pörgõs buli a J.A.M. Showband-del! 
Május utolsó vasárnapja a gyerekekrõl szól: a Platánia
játszótér mögötti területet kicsik és nagyok egyaránt bir-
tokba vehetik. Megismerhetik Peppinót, a világ legmulat-
ságosabb bohócát, lesz bábelõadás, arcfestés, lufihajto-
gatás, kézmûveskedés, izgalmas társasjátékok, és aki

kedvet érez, kipróbálhatja ügyességét az artistaiskolá-
ban is. Minden résztvevõ vendégünk egy kis lakomára:
lesz hot-dog, üdítõ és palacsinta! 

GP  és MGA (köz-ház) 

Bukfences vallomás

Szerda van, vége a tanításnak, teli a pocak, a gyerekek ön-
feledten játszanak az iskola udvarán. Néhányan azonban
már a kaput figyelik, várják, hogy megérkezzem. Tizenhár-
man vannak, tizenhárom kis egyéniség. 
Cipõcsere után egymás kezét fogva végigcsörtetünk a fo-
lyosókon, és szinte egyszerre esünk be a tükörterembe. Itt
azonban varázslat történik. A hétköznapi nyûgöket, feszült-
séget, idegeskedést, szomorkodást egy rituális mozdulattal
( bukfenc, pördülés, szökkenés�) magunk mögött hagy-
juk, és egy órácska erejéig belépünk egy másik világba, a
játékok birodalmába.
A legtöbb játékos feladat arról szól, hogy mi, egyek, ho-
gyan tudunk együtt, közösségben dolgozni, mûködni. Pró-
bálom rávezetni õket arra, hogy mennyire fontos az egy-
másra odafigyelés és az empátia. Ezeken a drámafoglalko-
zásokon egyelõre nem Shakespeare komédiáit dolgozzuk
fel,hanem apróbb szerepjátékok, szituációs feladatok segít-
ségével igyekszem fejleszteni a kreativitásukat és az önis-
meretüket. Elõfordul, hogy csõdöt mondok, és az elképzelt
izgalmasnak ígérkezõ játékos feladat õskáosszá válik elõt-
tem: többen egyszerre, egymást túlharsogva igyekeznek ki-
bontakozni az adott szituációban, míg a másik véglet

csendben ül, és passzívan figyeli harsány társait. Az ilyen
alkalmakból én is sokat tanulok, de nem tagadom, sokszor
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elbizonytalanodom fegyelmezési képességeimben.
Aztán jött egy �próbatétel�. Mi, Bukfencesek adjunk elõ va-
lamit a zamárdi Ki mit tud? gálán. Legyen egy olyan pro-
dukció, amiben külön-külön is megmutathatjuk magunkat,
de mégis közösen csináljuk, egymásra odafigyelve. Ezért
született meg bennem a dalpantomim ötlete, amire aztán a
játékokat feláldozva együtt készültünk több drámaórán ke-
resztül. Meg is lett az eredménye a kitartó próbáknak, mert

egy fegyelmezett, összehangolt mozdulatú csapat remek
elõadását láthatta a színpadon a Ki mit tud? közönsége.
Nagyon büszke voltam rájuk!
Ezúton szeretném megköszönni Bukfences barátaimnak az
õszinte szeretetüket és bizalmukat irántam, remélem, sok
vidám órát töltünk még együtt!

Makláry-Góber Andi

2016. április 2-án, szombaton a NABE zamárdi csoportja
tanulmányi kirándulást szervezett  Nagypáli ökofaluba, a
Göcseji falumúzeumba, Zalaegerszegre, valamint Zalavár-
ba, a Kis-Balaton házba.
Elsõ állomásunk Nagypáli volt. 
Nagypáli Zalaegerszegtõl 8 km-re, a zalai dombok, erdõk,
szõlõhegyek által körülölelt település. A környezeti erõfor-
rásokra támaszkodó, azok felhasználására irányuló �Zöld
út� településfejlesztési program 15éve indult Nagypáliban.
Céljuk, hogy európai színvonalú településsé váljanak a ma-
gyar hagyományok megõrzésével. A program 3 fõ alappil-
lére a megújuló energiák alkalmazása, a turizmus, valamint
a helyi termékek elõállítása, bemutatása. Céljuk volt a kö-
zösségfejlesztés, a lakosság számának növelése, valamint a
gazdaság fejlesztése. A program megvalósításához számta-
lan pályázati lehetõséggel éltek. Az eddig megvalósult és a
folyamatban lévõ fejlesztések is az önkormányzat és a civil
szervezetek közös együttmûködésével, részben pályázati
forrásokból, valamint önkormányzati támogatásból jöttek
létre. Így valósulhatott meg az önkormányzati bioszolár fû-
tésrendszer, a Megújuló Energiaforrások innovációs Öko-
centruma, az energiafûz-ültetvény, a napelemes közösségi
energiaudvar, a helyi termékkiállító tér, a Vitalitas Park, a
Boronapice, valamint a Magyar rózsák kertje.

/Összefoglaló Köcse Tibor polgármester úr bemutatójából/
Félórás bemutatkozó videófilm után Köcse Tibor polgár-
mester úr mutatta be két és fél órán keresztül a települést.
A fent felsorolt helyeken kívül láttuk a Fõnix apartman-
házat, a �Grund� szabadidõparkot is. 
Nagypáliból Göcsejbe, a falumúzeumba mentünk, ahol Bé-
res Katalin hatalmas helyismerettel és szaktudással kalau-
zolt bennünket végig, és válaszolt minden kérdésünkre.  A
falumúzeum után a TV-torony következett, majd egy rövid
séta Zalaegerszeg belvárosában. Hazafelé Zalaváron áll-
tunk meg, ahol a Kis-Balaton bemutató házat és emlékpar-
kot néztük meg.
2016.április 04-i gyûlésünkön dr. Horváth Ákos, a siófoki
obszervatórium vezetõje tartott elõadást Balaton, viharok,

viharjelzés címmel.
Az elõadásban a téli és a nyári Balatonról külön hallhat-
tunk.

A téli Balatonnal kapcsolatban megtudhattuk, hogyan ke-
letkezik a jég, hogy a jégre hulló hó gyengíti a jég állapotát.
Bemutatták, hogy az északi és déli parton a szélirány és a

vízmélység miatt a jég jellemzõi és kialakulásuk is különbö-
zõek. A jég mindenféle hangokat gerjeszt. A rianás 1-2

perc alatt jön létre. A jég, a jégzajlás, a jégkása komoly fel-
adatot ró a vízügyi szakemberekre.
A �90-es években vastag jég volt a jellemzõ a Balatonra, át-
lagban 100 nap körül volt évente a �jeges� napok száma.
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2006-ig a jég minõsége jó volt, de 2006-tól már gyengébb,
folyamatosan csökken a jég átlagos vastagsága. Ennek oka
az idõjárás alakulása, az enyhébb telek. Mára már 20 nap
alá csökkent a �jeges� napok száma éves szinten.
A nyári Balaton esetében az egyik legfontosabb a viharjel-
zés. A viharjelzés a Balatonnál 83 éve áll az életvédelem
szolgálatában! 1986-ig rakétás rendszer mûködött. A Bala-
tonra jellemzõ a sajátos,2-3 m/s sebességû szél. A zivataro-
kat a Balaton elhárítja, szétzavarja a felhõket. A viharciklo-
nok durva szelet képesek kelteni. Az ilyen ciklonok kiala-
kulásának gyakorisága 10 év volt, de mára már a ciklonok
száma és kialakulásuk gyakorisága is megnövekedett. 1999-
ben volt egy emlékezetes nagy vihar a Balatonnál,100-110
km/h sebességû széllel. 2014-ben az Yvett ciklon pusztított.
Szupercellák is kialakulhatnak a Balatonnál, hatalmas szél-
lel, tornádóval érkeznek, a jég és a szél együttes hatása sú-
lyos károkat okoznak.

Köszönjük dr. Horváth Ákosnak ezt a nagyon érdekes, ta-
nulságos elõadást.

2016. április második felében kaptuk a hírt, hogy kedves ta-
gunk, Szabó Imréné, vagy ahogy a faluban ismerik, �Virá-
gos Marika� nem folytatja tovább a munkát.
Kedves Marika! Ezúton szeretnénk megköszönni Neked az
önzetlen segítséget, amit egyesületünknek az elmúlt 20 év-
ben nyújtottál. Köszönjük, hogy minden évben Zamárdi vá-
ros adventi koszorúja volt a legszebb! Köszönjük a számta-
lan csodaszép csokrot, gyönyörû asztali díszt, virágos deko-
rációt! Köszönjük, hogy mindig számíthattunk Rád, a mun-
kádra, támogatásodra!
Nyugdíjas éveidhez szeretettel kívánunk egészséget, békes-
séget, sok örömet! 

Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja

Áprilisi összejövetelünkön Szép Gáborné a MÓKSHA
csepp testre-lélekre gyakorolt jótékony hatásáról tartott
elõadást. Ez a homeopátiás módszerrel elõállított étrend-
kiegészítõ harmonizálja a test felborult egyensúlyi
állapotát, beindítja önszabályozó és gyógyító energiáit.
Fogyasztása optimálisan hat az immunrendszer
mûködésére.
Május, június hónapokban számos programra várjuk tag-
jainkat és az érdeklõdõket.
Május elsejei CSALÁDI SPORTNAPUNRÓL a következõ
Hírmondóban számolunk be.
Május 7. Komáromba kirándulunk. 6:15- tõl gyülekezõ a
Paprika csárda elõtt. Indulás: 6:30-kor
Május 13. Dr. Béky László természetgyógyász elõadása a
zamárdi kertmoziban
Május 27. A fõzõnapon háziorvosaink, Szabóné dr.
Horváth Krisztina és dr. Cseh Iván Patrik egészségügyi
szolgáltatással várják sátrunkba az érdeklõdõket.
11:00 - 13:00 vérnyomás, vércukor, véroxigénszint mérése
13:00 - 15:00 EKG vizsgálat

Május 29. Gyermeknap �Elsõsegélynyújtás elméletben és
gyakorlatban�/ Horváth Béla mentõtiszt/ 
Június 3. Komplex szûrés Kaposváron. Indulás 6: 30-kor a
Paprika csárda elõl.
Június 11.�Tíz évesek lettünk!�
Ünnepi születésnapi összejövetel.
Részletes program a következõ Hírmondóban.

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa
egyesületünket. 

Adószámunk: 18152614-1-14. 
Köszönjük

Egészségõr Egyesület
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�Vigyázó maradék vagyok.�
Lezsák Sándor költõi estje Zamárdiban

A Berkenye Zamárdi Alkotó Kör már 2015-ben is
rendezvényei között szerepeltette a költészet napi
megemlékezést. Akkor kortárs költõk mûvei hang-
zottak el a köri tagok elõadásában, zenei váloga-
tással színesítve az eseményt. 2016-ban már orszá-
gos nevû költõt sikerült megnyernünk rendezvényünkhöz.
Lezsák urat Czigány György kérte fel az irodalmi estre,
aki beszélgetõ társként is nagyon élvezetessé tette az el-
töltött idõt.

A Berkenye-kör mûsoros összeállítással várta a vendéget
és az érdeklõdõ közönséget. Az esten Czigány György
elõadásában Bach C-dúr prelúdiuma hangzott el, majd vé-
gül a Kegykép és a Csoportos égi balett verseket olvasta
fel. Széles Ágota: Hazám, hazám, édes hazám kezdetõ dal-
lal köszöntötte vendégünket. Ezután a költõ verseibõl ké-
szült összeállítást Prigli Zsuzsa, Gubányi Kata,
Hirschmann Attila, Prigli Éva felolvasásában hallhattuk.   
Meghívott vendégünket, városunk elöljáróit és a közönsé-
get az est háziasszonya, Szakáli Anna köszöntötte.
Csákovics Gyula, városunk polgármestere, városunk nevé-
ben megköszönte, hogy Lezsák Sándor elfogadta a meghí-
vást, és ellátogatott hozzánk, hogy költészetével, irodalmi
munkásságával is megismerkedhessünk. Polgármester úr-
tól sem áll messze az irodalom és a költészet, így egyik,
édesapjáról szóló versének elmondásával is megtisztelte
Lezsák Sándort.
Pár adatot közlünk a kedves olvasókkal, hogy röviden tá-
jékozódhassanak Lezsák Sándor munkásságáról. Lezsák
Sándor 1969-tõl a Lakitelek-szikrai tanyasi iskola képesítés
nélküli tanítója volt, majd miután munka mellett elvégez-
te a szegedi tanárképzõ fõiskolát, s 1975-ben magyar - tör-
ténelem szakos tanári diplomát szerzett, a lakiteleki álta-
lános iskola tanára lett. A Magyar Demokrata Fórum
1987. szeptember 27-én az õ házának kertjében bontott
zászlót, ennek késõbb a vezetésében is részt vett, 1996 és
1999 között elnökként dolgozott. Az MDF vezette kormány
mûködése idején (1990-1994) a közélet egyik meghatározó
szereplõje volt. 1994 óta országgyûlési képviselõ, 2006 óta
az Országgyûlés alelnöke, a Lakiteleki Népfõiskola alapító
igazgatója. Irodalmárként az 1994-ben bemutatott az Atti-
la, Isten kardja címû rockopera verseinek szerzõjeként kel-
tett feltûnést, korábban megjelent két verseskötete - Béke-
beli éjszaka, valamint Fekete felhõ, teafû - egy drámája a
Nyolcvan vödör levegõ és egy esszéje Költészet a politiká-
ban címmel. Azóta több újabb kötete is megjelent.
�Vigyázó maradék vagyok� - hirdeti magáról a szerzõ,

akit mi nem csak �vigyázó maradékként� ismerünk, ha-
nem õrzõnek, az értékek õrzõjének.  Ez a jelmondat töb-
bet rejt magában, mint azt bárki is gondolhatná. S hogy
mi ez a többlet, az a beszélgetés kapcsán szóba került,
minden olyan egyéb dologgal együtt, ami becsülendõ érték
életünkben.
Volt pár kedves mozzanata is az estnek, ami derût fakasz-
tott a hallgatóságban. Az egyik ilyen eset volt, az �Ami-
kor almát hoztál� vers elhangzása után Prigli Éva átadott
egy almát a szerzõnek. Az ötlet Hirschmann Attilától szár-
mazott, de úgy döntöttünk, egy férfinak mégiscsak egy
hölgy adja át. Természetesen ez nem az a bizonyos bibli-
ai alma volt, hanem a béke, a szeretet és az élet almája.
Lezsák Sándor sem jött üres kézzel hozzánk. Egy doboz-
nyi könyvet hozott az est szereplõinek ajándékba. A Tour-
inform Iroda összeállításában olyan tárgyak kerültek az
ajándékcsomagba, amelyek emlékeztetik majd vendégünket
erre az estre, Zamárdira, a Berkenye-körre, a Balatonra

pedig a Szivárványkapu mesekönyv, melyet unokáinak
szántunk.
Az est kiemelkedõ eseménye volt Gál Péter, Gálné Ani-
kó és Fábián Sándor kántor úr elõadásában az Ave
Maris Stella gregorián ének elhangzása. Fábián Sándor
a gregorián keletkezésének korai szakaszából választot-
ta ezt a dalt, amelynek csodás dallamával és az elõad-
ás módjával az elõadók elkápráztatták vendégünket és
a közönséget.  

Az est mûsoros részét Széles Ágota éneke zárta az �Isten
áldja meg a magyart� kezdetû dallal.
A hagyományoknak megfelelõen kedves közönségünket sze-
retetvendégségre hívtuk, de elõtte megköszöntük Swarcz
Béláné Magdinak, hogy felajánlotta és megsütötte a túrós,
mákos-meggyes és káposztás réteseket, melyek hamar el-
fogytak a tálcákról. 
Vendégünktõl elköszönve Isten áldását kértük munkásságá-
ra, kívánva további sikeres alkotásokat és munkálkodást
hazánk, jövõnk érdekében.
Zamárdi, 2016. április 15.

Szani
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Honnan ered az édesanyák köszöntése?

Ez az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögországban is tar-
tottak tavaszi ünnepségeket az anyák tiszteletére. Akkoriban az is-
tenek anyjának, Rheának adóztak tisztelettel. A történelem során
késõbb is mindig volt egy olyan nap, vagy ünnep, amikor az anyá-
kat is köszöntötték.

A kereszténység elterjedésével az anyaszentegyház tisztelete ke-
rült elõtérbe, mivel ez adja az életet és véd meg minden ártalom-
tól. Az idõ folyamán az egyházi ünnep egybefonódott az anyák
napja megünneplésével.

A philadelphiai Anna Jarvis nevéhez fûzõdik az anyák napjának hivatalos ünneppé tétele. 1914-ben lett az
Egyesült Államokban nemzeti ünnep, ott május második napján köszöntik az Édesanyákat. Ez az ünnep az el-
sõ világháború után gyorsan népszerûvé vált Európában is, köszönhetõen a virágkereskedõk szervezeteinek,
akik elsõként kezdték propagálni az akkor már Amerika szerte elterjedt ünnepet. Dániában, Törökországban,
Belgiumban, Ausztráliában, Olaszországban és Finnországban az egyesült államokbeli hagyományoknak meg-
felelõen május második vasárnapjára tették az anyák ünnepét.

Magyarországon az ünnepet a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg, a májusi Mária-tisztelet hagyo-
mányával összekapcsolva. Az elsõ anyák napi köszöntést 1925-ben szervezték meg, majd három évvel késõbb
egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta ezt a napot. Hazánkban május elsõ vasár-
napján köszöntjük az Édesanyákat.

forrás: www.harmonet.hu
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BARÁTI KÖR HÍREI

Elment egy legenda, el-
ment egy barát�

A Ferjáncz�

Már életében sportlegenda
volt, hiszen talán nincs

olyan 20 évnél idõsebb, aki ne ismerné nevét. Sporttörténe-
ti ikon, aki 1966-ban megnyerte elsõ autóversenyét, majd
1997-ig versenyzett a rallyesportban és számos szakágban.
Az élete volt az autósport, és ezalatt 32 országos bajnoksá-
got, 23 EB futamot nyert, és ezekbõl 2 alkalommal az ösz-
szetett értékelésben EB III. helyre verekedte fel magát. 
Elért eredményei már minden internetfórumon megismer-
hetõk, én nem errõl írok. Azzal szeretnék emlékezni, amit
csak az igazán közelállók ismerhettek.

�Mérnök úr, maga ne vezessen autót, maga máshoz ért, azt
csinálja tovább� - mondta, mikor megismerkedtünk a ver-
senysportban. Megbántott, de rövidesen megértettem,

hogy igaza volt, és 1980-tól abbahagytam a versenyzést, és
sportegyesületet alapítottam autóversenyzõk számára.
Röviddel ezután a Ferjáncz- Tandari páros �átigazolt�
egyesületünkhöz, és ettõl datálódik az a barátság, ami so-
kaknak nem látszott, nem volt látványos, de ma hajnalig,
bekövetkezett haláláig töretlenül mûködött.
Mindenben számíthattam segítségére, soha nem tartoztunk

egymásnak �hálával�, nálunk ez természetes
volt. Sok külföldi versenyére kísértem a csa-
patával együtt, ezek között voltak sikerek és
óriási bukások, de ez ma már csak sporttör-
ténelem. Hazai versenyeket rendeztünk,
melyeken én rendezõ voltam, õ versenyzõ és
rendezõ is egy személyben. 
Minden problémát másként láttunk, és talán
ez a másság eredményezte, hogy a legrosz-
szabb idõkben sem veszekedtünk, akár ver-
senyzett, akár a Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség elnökeként dolgozott. Sokat ül-
tünk egymás mellett az autóban a közös
munka során, de mindig õ vezetett, mert jól
ismert, nem bízta rám a vezetést.
Balatoni srác volt, hisz szüleinek vízparti
nyaralójában sok idõt töltött. Zamárdiban
két alkalommal is járt, amikor a �Bor Ral-
lye� útvonalát csinálta, és a versenyt bonyo-
lította.

Súlyos betegségébõl még óriási akarattal
összeszedte magát, bár tolószékbe kénysze-
rült. �Nem nyerhetünk mindig, de készülök
az újabb futamra� - mondta derûsebb be-
szélgetésünkön. 

Ati!

Ma hajnalban �elrajtoltál� az utolsó gyor-
saságin, egyedül. Kiváló voltál egész életed-
ben, most ezt a futamot is megnyered, és cél-
ba érsz. A célban már várnak régi versenyzõ
barátaid, Zsemberi Jenõ, Tandari János, és
gratulálnak a gyõzelemhez, mert természe-
tesen szerintem most is Te leszel a gyõztes.

margógyuri
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