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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztatás MIKROCENZUSról

( Kis népszámlálás)
( KSH honlapján található tájékoztató alapján)
Tisztelt Lakosság!  
A mikrocenzus egy úgynevezett kis népszámlálás,
amely két teljes körû összeírás között követi nyo-
mon a társadalmi folyamatokat mintavételes fel-
méréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1-
jei eszmei idõponttal, pontosan öt évvel a nép-
számlálás után kerül sor. Az adatfelvétel nem tel-
jes körû, a háztartásoknak mindössze 10%-ára
terjed ki, az azokban lakó személyeket érinti. Az
összeírást az ország 2148 településén mintegy 440
ezer háztartásban végzik el, e háztartások tagjai-
nak kell a kérdõíveket kitölteniük. A mikrocen-
zust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban
lakók részvétele kötelezõ az összeírásban � akár-
csak a népszámlálás esetében. Mint minden
adatfelvételkor, a KSH a mikrocenzus esetében is
szigorúan betartja az adatvédelmi elõírásokat.
A 2016. október 1-tõl 31-ig tartó adatfelvétel két
szakaszból áll:
-október 1. és 9. között van lehetõség az inter-
netes válaszadásra egyedi azonosító kódot hasz-
nálva, 

-ezt követõen pedig számlálóbiztosok végzik az
összeírást laptopok és tabletek segítségével.
Minden válaszadónak ki kell töltenie az alap-
kérdõíveket és egyet a kiegészítõ felvételekbõl, ha
az vonatkozik rá. A kiegészítõ felvételek a követ-
kezõ kérdéscsoportokra keresik a válaszokat: Mi-
ként alakul a nemzetközi vándorlás? Hogyan ré-
tegzõdik a mai magyar társadalom? Mekkora az
egyes szakmák presztízse? Ki mit gondol saját jól-
létérõl? Miben akadályoznak egészségi problé-
máink?A tervek szerint az idei mikrocenzus elsõ
eredményeit a KSH 2017 májusában teszi közzé.

Zamárdiban Szabó Jánosné Friesz Erika és
Kránitz Istvánné fogja végezni az összeírást, fen-
ti témában csak õket engedjék be az ingatlanjuk-
ba. Amennyiben bármilyen változás van az össze-
írással kapcsolatban, tájékoztatást fogunk adni a
helyi tv képújságán és a honlapon, valamint
érdeklõdhetnek a Hivatalban is személyesen, te-
lefonon ( 84 /348-711, 348-950) ügyfélfogadási
idõben.

Zamárdi, 2016. szeptember 24.

dr. Dudás Anita jegyzõ

1.) 2016-os évben megvalósult/befejezõdött beruházások

Szabadság tér átépítése
kivitelezõ: 1. sz. Mélyépítõ Kft. Siófok
szerzõdéses összeg: 74.950.550.-Ft +ÁFA
A beruházás befejezõdött.
A beruházás során elkészült a Szabadság téren a rendez-
vénytér és a Városháza K-i oldalán található út és járda bur-
kolatcseréje, a teljes terület parkosítása, berendezési tár-
gyak telepítése.
A teljes kommunális áramhálózat és közvilágítási hálózat
földkábelre került átépítésre, valamint kiépítésre került a
tér vízelvezetése.

Templom tér és környezetének kiépítése
kivitelezõ: 2. sz. Mélyépítõ Kft. Siófok
szerzõdéses összeg: bruttó 40.405.799 Ft, + bruttó
17.708.728 Ft a kerítés
Befejezési határidõ szerzõdés szerint: 2016. október 30. , de
a beruházást a kivitelezõ már készre jelentette.
A beruházás 3 fõ területre terjed ki:
-Zamárdi Fõ utca 22-26. számú ingatlanok elõtti burkolt
padkaépítés és járda átépítés,
-Zamárdi, Fõ utca 2315 hrsz-ú ingatlanon parkoló kiépíté-
se, 

-Zamárdi Általános Iskola kerítés építése.

Zamárdi Fõ utca 22-26. számú ingatlanok elõtti burkolt
padkaépítés és járda átépítés:
Burkolt padka épült a jobb burkolatszélhez csatlakozva
2.00 m szélességgel. A kapubehajtók is kiépítésre kerültek.
A meglévõ zöldfelület szintkülönbségének áthidalására
téglakõ támfal épült. A déli oldalon lévõ leromlott állapotú
aszfalt járda helyén térkõ burkolatú járda épült.

Zamárdi, Fõ utca 2315. hrsz-ú ingatlanon parkoló kiépíté-
se:
Az általános iskola mellett található ingatlant Zamárdi Vá-
ros Önkormányzata megvásárolta, és a beruházás keretén
belül egy térkõ burkolatú parkoló került kialakításra: 36 db
parkoló és 1 db mozgáskorlátozott parkoló.

Zamárdi Általános Iskola kerítés építése:
Az Iskola D-i telekhatárához igazodva lépcsõzetesen kiala-
kított, több helyen megtört falazott kerítés kiépítésére ke-
rült sor, mely 5 stációt tartalmaz.

A projekt kiépítésével egyidejûleg átépítésre került az isko-
la elõtt található autóbusz megállóhely, a környezethez il-
leszkedõ esõbeálló került kialakításra.

LAKOSSÁGI FÓRUM
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Kiss Ernõ utca- Eötvös utca sarkán parkoló kiépítése
kivitelezõ: Fecske Kft. Siófok
szerzõdéses összeg: 38.650.270,-Ft +27% ÁFA
A beruházás befejezõdött.
Díszburkolattal rendelkezõ parkoló kialakítására került sor
az addigi zúzalékos parkoló helyén.
A parkoló 77 db+ 2db mozgáskorlátozott férõhelyû, a be-
ruházás keretén belül kiépítésre kerültek a csatlakozó ki-
szolgáló utak, a parkoló zárt vízelvezetése, a terület megvi-
lágítása, fásítása, növénytelepítése.

Margó Ede sétány burkolása Eötvös utcától a sétány K-i
végpontjáig (Puller büfé)
kivitelezõ: 1. sz. Mélyépítõ Kft. Siófok
szerzõdéses összeg: 13.295.000.-Ft + 27%ÁFA
A beruházás befejezõdött. 
A Margó Ede sétány burkolatfelújítása több lépésben tör-
tént.
A 2015-ös évben elkészült a Kossuth Lajos utca folytatásá-
ban lévõ sétányszakasz kiépítése, majd 2016-ban az Eötvös
utca és a sétány K-i végszelvénye között kapott a sétány
minden igényt kielégítõ, esztétikus 3.75 m széles burkola-
tot. A beruházás során valamennyi pihenõpad és öltözõfül-
ke alatt is új burkolat kiépítésére került sor.

Margó Ede sétány burkolási és térépítési munkái (jelenle-
gi K-i végpont /Puller büfé/ és a Platánia játszótér melletti
gyalogos járda között)
kivitelezõ: 1. sz. Mélyépítõ Kft. Siófok
szerzõdéses összeg: 18.694.589.-Ft +27% ÁFA
Befejezési határidõ: 2016. október 30. (sétány kiépítése a
szezon elõtt elkészült)
A Margó Ede sétány a meglévõ, keleti irányban található és
a 2016-os évben szintén felújított gyalogjárdáig került ki-
építésre kb. 85 m hosszon, a Margó Ede sétány elõzõ sza-
kaszain használt anyagok felhasználásával 3.75 m szélesség-
gel. A sétány Ny-i kezdõszelvényében vegyes burkolatú tér
kialakítására kerül sor a Balaton Szíve tér mintájára, ezek a
munkálatok most kezdõdnek.

Platánia játszótér elõtti parkoló és kapcsolódó sétány ki-
építése
kivitelezõ: Roadtechnik Kft. Balatonboglár
szerzõdéses összeg: bruttó 5.549.900.-Ft
A beruházás befejezõdött, a mûszaki átadás-átvétel meg-
történt.
A Kiss Ernõ utca Platánia játszótér és Mauró étterem kö-
zötti szakaszán új, díszburkolatú 18 db + 1 db mozgáskor-
látozott merõleges beállású parkoló kialakítására került
sor.
A beruházáshoz kapcsolódva felújításra került továbbá a
Mauró Étterem K-i oldalán található É-D-i tájolású 1.40 m
széles és gyalogjárda burkolata a Kiss Ernõ utca és a Bala-
ton között, mely a jövõben a Margó Ede sétány végpontja-
ként is funkcionálni fog.

Strandi területeken kültéri zuhanyoszlopok  kiépítése
kivitelezõ: Focus-Therm Kft. Zamárdi
szerzõdéses összeg: bruttó 1.975.472.-Ft
A beruházás befejezõdött.
A strandi területek fejlesztésének keretében  3 helyen kül-
téri épített zuhanyoszlopok kiépítésére került sor a telepí-
tett vizesblokkokhoz kapcsolódva.

Bácskai utcai kikötõ elektromos bõvítés
kivitelezõ: Pálfi István ev. Zamárdi
szerzõdéses összeg: 454.900.-Ft + Áfa
A beruházás befejezõdött.
A 2015-ben telepített 3 db áramvételezési hely mellett az
idei évben a parti területen is kiépítésre került 1 db áram-
vételezési hely és a kikötõ megvilágítását biztosító térvilágí-
tás is bõvítésre került.

Bácskai utca kikötõ és utcavégi lejárók medertisztítási
munkálatai
kivitelezõ: BÉTA-Q Kft. Adony
szerzõdéses összeg: 7.080.600.-Ft + ÁFA
A beruházás befejezõdött.
Zamárdi Város Képviselõ-testülete az üdülõtulajdonosok
és a kikötõ bérlõk kérése alapján 2016-ban elvégeztette a
nagyobb utcai lejárók környezetében, valamint a Bácskai
utcai kikötõben a medertisztítási munkálatokat.

Vízimentési feladatok ellátásához mentõhajó beszerzése
bruttó 3.0 M Ft

Szent István utca D-i oldalán telekalakítás
A telekalakítási tervek megrendelésre kerültek a
GeopárdFöld- Mérnöki Kft. �tõl.  A tervek elkészültek, je-
lenleg a szakhatósági egyeztetések zajlanak, melyeket köve-
tõen a tervek benyújthatók engedélyeztetésre a Földhivatal
részére. A telekalakítási munkálatok várhatóan br. 1.0 mil-
lió Ft-ot fognak igényelni.

Játszótér fejlesztés a Bácskai utca végén található játszóté-
ren
A játszótéren a fenntartó Gamesz jóvoltából több új játszó-
elem került telepítésre (drótkötél pálya, fészek hinta, Flin-
stone kisautók) nagyságrendben 1.5 MFt + Áfa értékben.

Általános Iskola bútorcsere
A képviselõ-testület ebben az évben is 1 MFt-os keretet
biztosított egy osztályterem felújítására.

Óvoda épületei között található belsõ udvar lefedése
kivitelezõ: Gócza Tibor egyéni vállalkozó
szerzõdéses összeg: bruttó 3.137.694.-Ft
Az óvoda épületszárnyai az elmúlt években felújításra/át-
építésre kerültek. Az U alakú épületegyüttes által körbe-
zárt burkolt felület került teljes egészében lefedésre.

LED kijelzõk beszerzése, telepítése
LED kijelzõk elektromos betáplálási munkái: Pálfi István
ev. Zamárdi 407.400.-FT +Áfa
LED kijelzõk beszerzése: 4 db 48x160 cm méretû kijelzõ
Korád-Trade Kft. 1.840.000.-Ft + Áfa
A LED kijelzõk telepítésére a Margó Ede sétányon a Bács-
kai utcától K-i irányba került sor 4 helyszínen az aktuális hí-
rek/adatok (levegõ hõmérséklet, vízhõfok stb) megjeleníté-
se céljából.

3 db zárható hirdetõszekrény beszerzése, telepítése Civil
szervezetek részére
A beszerzés a Városszépítõ Kft. (Jászberény) �tõl történt.
szerzõdéses összeg: 154.200.-Ft + Áfa/db
A telepítési munkákat a Gamesz végezte el (CBA élelmi-
szerbolt, Közösségi Ház, Kalandpark)
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A hirdetõszekrények kétoldalas, törhetetlen üveggel ellá-
tott hirdetõk.

Útburkolatok felújítása

kivitelezõ: Útéppark Kft. Székesfehérvár
szerzõdéses összeg: 38.682.069,-Ft +27% ÁFA értékben, 
+Nyírfa,Fûzfa utcák (5.361.924 + ÁFA)
Burkolat-felújítási munkálatok az alábbi utcákban történ-
tek:
Malsch utca (Jegenye tér), felület: 412 m2
Szegfû utca a  Rózsa u. és a Balaton között, felület: 753 m2
Balaton utca, felület 780 m2
Munkácsy Mihály utca (Gábor Áron u-tól keletre + Gábor
Áron csp.) felület 648 m2
Diófa utca Fûzfa utcától Ny-ra, mart aszfaltos felújítás, fe-
lület 440 m2
Petõfi Sándor utca 176 m2 +3658,5 m2
Szõlõhegyi u. Akácfa utca - Felsõ pincesor közötti szakasz
felület 355 m2.
Fûzfa utca- Nyírfa utca �mart aszfaltos teljes körû javítása

Wellamarin Szálloda mellett behajtásgátló rendszer telepí-
tése
A beszerzés a Roll-N Kft. (Budapest) �tõl történt
1.230.000.-Ft + Áfa összegben, a telepítést a Fulltech Kft
végezte 470.000.-Ft + Áfa összegért.

Az Eötvös utca Kiss Ernõ utcától É-ra található részére
behajtásgátló rendszer került telepítésre.
A rendszer 2 db fix és 1 db elektromechanikus forgalom-
korlátozó oszlop beszerzését és telepítését foglalta magába.
A telepítést követõen kizárólag a behajtási engedéllyel és
ennek megfelelõen távirányítóval rendelkezõk tudnak az
utcában közlekedni.

Kutyafuttató kiépítése a Batthyány Lajos téren
A kutyafuttató kerítés elemeinek beszerzése a
Webáruházak Kft. (Veszprém) �tõl történt, 340.868.-Ft +
Áfa összegben, a telepítési munkákat a Gamesz végezte.
A kutyafuttató kialakítására a Batthyány Lajos tér József
utca felõli részén, a játszótértõl kellõ távolságban került
sor.

2.) Folyamatban lévõ/ elõkészítés alatt álló beruházások

Margó Ede sétányon térburkolatú tér építése a Puller büfé
elõtti területen
kivitelezõ: 1. sz. Mélyépítõ Kft. Siófok
Befejezési határidõ: 2016. október 30.
A 2016-os évben kiépített Margó Ede sétányhoz kapcsoló-
dóan vegyes burkolatú tér kialakítására kerül sor a Balaton
Szíve tér mintájára. Az építési beruházás a napokban meg-
kezdõdött a kitûzési munkálatokkal.
Tervek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatal Beruházási
Osztályán.

Siófoki utcai gyalogjárda/sétány kialakítása
A Siófoki utca postaépület és Endrédi utca közötti szaka-
szán a meglévõ gyalogjárda és vízelvezetõ rendszer átépí-
tésre kerülne.
A tervekkel kapcsolatosan jelenleg képviselõ-testületi
egyeztetések zajlanak.

A jelenlegi koncepció szerint a meglévõ vízelvezetõ árok le-
fedésre kerül. Az így létrejövõ területen egy változó széles-
ségû, általában 2,20-2,50 m széles térkõ burkolatú sétány
kerül kialakításra, mely egy széles zöldsávba kerül elhelye-
zésre, a térburkolat mindkét oldalán zöldsáv alakul ki. A
sétányhoz kapcsolódóan valamennyi kapubejáró kiépítésre
kerül, szintén térburkolatból. A sétányt a tervek szerint sza-
bályos távolságokban, kb. 10 helyen rózsafuttató pergola
színesítené.

Zamárdi, 2689/7 hrsz-ú út kialakítása (Csutak)
A 2689/7 hrsz-ú út (Friesz gumiszervizzel szemben lévõ te-
rület) feltáró útja lesz, melyen keresztül véglegesen megol-
dódik a gyalogos közlekedés a Jókai utca irányából, illetve
megközelíthetõvé válnak a 7-es út irányából az itt található
ingatlanok. A beruházás várható költsége 3.722.700.-Ft +
Áfa, melyben 50%-os mértékben magánerõ is található.
Tervek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatal Beruházási
Osztályán.

Honvéd utcai löszfal stabilizálása 
A Védõnõi szolgálat és Fogorvosi rendelõ épületétõl Ny-i
irányban található a löszfal több helyen megbomlott, mely-
nek következtében a itt található Esze Tamás � Vak Bottyán
utca keresztezõdésénél található lakóház kerítése is megsé-
rült, helyenként teljesen kidõlt.
A löszfal szondás vizsgálata megtörtént, jelenleg kivitelezõi
egyeztetések zajlanak, melynek eredményeképpen várható-
an még ebben az évben sor kerülhet a löszfal stabilizálásá-
ra. A rendelkezésre álló keret 4.0 MFt.

Tájház kerítésének építése 
Jelenleg bizottsági/testületi tájékoztatások és egyeztetések
zajlanak a tájház kerítésének felújítására.
Jelenleg a kivitelezõ és szükséges mûszaki apparátus kivá-
lasztása zajlik a rendelkezésre álló keret 1.3 millió Ft. 

Ponty utca útépítése, csapadékvíz elvezetése 
A 2016-os évben az önkormányzat 40 millió Ft-os keretet
biztosított a Ponty utca kiépítési munkáira.
A szükséges tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezési
eljárásuk zajlik.
Az engedélyezési, valamint a közbeszerzési eljárás idõigé-
nyét ismerve, ebben az évben a munkálatok megkezdõdhet-
nek, de várhatóan csak a 2017-es évben fognak majd befe-
jezõdni.
Tervek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatal Beruházási
Osztályán.

Önkormányzati ingatlanok felújítása 
2016-os évben a Kossuth Lajos u. 16. szám alatti ingatlan
(Tourinform Iroda és szolgálati lakás) felújítása van napi-
renden.
Az elképzelések szerint az épület teljes körû külsõ felújítá-
sára sor kerül, elkészül a  homlokzat hõszigetelése, a külsõ
nyílászárók cseréje, a belsõ nyílászárók részleges cseréje.
Korszerûsítésre kerül a fûtési rendszer, és kerekes székkel
is járható bejárati ajtó kerül a Tourinform Irodára.
A beruházás esetében az ajánlatkérési fázis kezdõdik, a
rendelkezésre álló keret 11 millió Ft.

Kétszeri Balázs, Fodor Anikó
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Rendezvény értékelés
A város 2016. évi látogatottsági adataiból kiindulva a
Zamárdi város iránt érdeklõdõ turisták száma erõsen nõtt. 

Önkormányzati/civil rendezvények
Május 1. A �Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért� futó-
versenyen minden évben magasabb létszámban gondolták
úgy, hogy hûen a nap szlogenjéhez lefutják a távok valame-
lyikét. A Balatonkör kerékpáros verseny második napja is
ez a nap volt.
Május 15. A Pünkösdi vigasságok a Jegenye téren- sajnos
idõjárási okok miatt elmaradt.

Május 21. Fõzõverseny és szezonnyitó vigasságok- rendben
lezajlott. Jó idõ volt, sok csapat vett részt, kiváló zsûri érté-
kelte a kiváló étkeket. A rendezvényt kiegészítette a Viseg-
rádi négyek Erõs emberek találkozója Fekete László szer-
vezésében

Június 4.  XIX. Nemzetközi Veterán Atlétikai Emlékver-
seny
Szép számmal (72 nevezett versenyzõ) érkeztek Zamárdiba
az atlétikai versenyzõk, akik 14 versenyszámban mérték
össze erõiket. 5 zamárdi sportember is megmérkõzött:
diszkoszvetésben, távolugrásban, és futószámokban.

Június 12. Tájház idõszaki kiállítás megnyitója .Az idei
idõszaki kiállítás témája: madár- és természetfotók.

Június 18-26. VI. Nemzetközi Mûvésztelep a Közösségi
Házban Tálos Ágota mûvésznõ vezetésével

Június 25. Szent Iván éji idõutazás

Június 26. Térzene a Tabi fúvószenekarral a Magyar sza-
badság napja alkalmából a Szabadság téren.

Június 30. A Szabadság tér ünnepi átadását Sternóczky
László és tehetséges növendékei nyitották meg a Richter
Flórián cirkusszal. A menetet a cirkusz kedvenc elefántja
zárta, majd a felvonulás új attrakciójaként embert lõttek ki
ágyúcsõbõl. Az emlékezetes megnyitó után Csákovics Gyu-
la polgármester úr üdvözölte a megjelenteket, és számolt
be az új városközpont megépítésének körülményeirõl és
eredményérõl, majd nem sokkal késõbb leleplezte Szabad-
ság terünk meghatározó elemét, a Zamárdi a Balaton szíve
jelképpel ellátott táblát. Az ünnepségen tehetséges zamár-
diak fellépését csodálhattuk meg: elõször a Zamárdi Nõi
Kar énekelt nekünk, majd a Sulyom Néptáncegyüttes mû-
sora következett. A délutánt a Bodza Klára, Nagy Ágoston
és Széles Ági által vezetett népdaltábor ifjú növendékeinek
népdalcsokrai zárták, majd ráadásként igazi örömzenélés
következett a Kákics zenekarral. 

Július, augusztus hónapokban csütörtöki napokon Zamár-
di sétákat tartottunk a város megismerésére.

Július 9-24. Berkenye-kör alkotóinak kiállítása

Július 21-24. IV. Rosé Fesztivál
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre, már 4 na-
pos rendezvénnyé nõve ki magát, évrõl évre nagyobb  töme-
get vonz a környezõ településekrõl is, és a Villány-Zamárdi
testvér-települési kapcsolatot is egyre jobban erõsíti. A vil-

lányi borászatok már a rendezvényen lefoglalták jövõ évi
helyeiket a rendezvényre. 

Július 28-31. Zamárdi Gasztro és Utcza Fesztivál
Óriási látogatottságnak örvendett a fesztivál, melyet a
visszajelzések is igazolnak, így a rendezvény minden remé-
nyünk szerint folytatódik jövõre. Minden nap találkozhat-
tak a fesztiválozók  street food autókkal az ország minden
tájáról, a magyar kézmûves sörfõzdék képviselõivel, utcaze-
nészekkel, gyerekprogramokkal, kézmûves vásárral. Szak-
mai találkozókat, gasztro eladásokat, bemutatókat szervez-
tünk.
Az animáció és játszóház június elejétõl bõvített számban
augusztus végéig pénteken és vasárnap, a település több
helyszínén (Jegenye tér, Gyöngyvirág utca, Táncsics utca,
Óriás csúszda, Zene pavilon) valósult meg a korábbi évek
alapján, idén is alkalmazkodva a nagyobb rendezvények
helyszínéhez és idõpontjához.

Augusztus 11 - augusztus 14. között került megrendezésre
a 16. Balatoni Játszadalom. Felépítését és fellépõit tekintve
a korábbi évek szerint zajlott az esemény. A hagyományok
mellett a versenyzés, szórakoztatás és a családi programok
kerültek elõtérbe. Nagyon jó érzés tapasztalni, milyen sok
visszatérõ családja van a rendezvénynek, illetve, hogy az
újaknak mennyi szép élményt jelent. Sajnos a szívalkotás-
hoz hideg volt a víz, így ez a momentum elmaradt.

Augusztus 13. Strandröplabda kupa
Idén 15 csapat részvételével zajlott le ez a már hagyomá-
nyos városi rendezvény.

Augusztus 19. �Toronyóra�, a Kilátó ünnepi díszkivilágítá-
sa koncerttel- idén elõször került megrendezésre, rengeteg
érdeklõdõt vonzott a hosszú hétvégén.

Augusztus 20-án a Szent István napi ünnepségen a hagyo-
mányos városi megemlékezésen kerültek a város kitünte-
tettjei részére a díjak átadásra. Este a Bácskai utcánál tûzi-
játékkal és örömtûzzel vártuk az érdeklõdöket.

Szeptember 3. Dél-balatoni amatõr kettes fogathajtó ver-
seny a Kossuth utca végénél sok résztvevõt vonzott idén is.

Szeptember 3. Vízi hálaadás Idén körülbelül 200-an vettek
részt a zamárdi nyári események legmeghittebbjén. 

Szeptember 17. III. Madárijesztõ-készítõ verseny
A NABE szervezésében és a Tourinform Iroda támogatásá-
val 19 fajta házi lekvárt, 9 féle házi szörpöt zsûriztünk
Telegdi Ágnes írónõvel, aki a helyszínen saját könyveit de-
dikálta kicsiknek és nagyoknak. Délben minden kedves lá-
togató vendégünk volt egy tányér gulyáslevesre.

Október 16. Zamárdió családi nap a Tájház udvarán és Par-
ti kupa kerékpáros túraverseny a Zamárdi Baráti kör szer-
vezésében. 

Külsõ szervezésû rendezvények
Idei évben is nagy számban volt jellemzõ a külsõs rendezvé-
nyek kezdeményezése illetve lebonyolítása is Zamárdiban,
amelyekhez a korábbi évekhez hasonlóan kapacitásunknak
megfelelõen tudtunk segítséget nyújtani (fizikai, reprezen-
tációs illetve marketing területeken egyaránt ).

BESZÁMOLÓ A ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL
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A 2016-os nyár szinte csak most ért vé-
get, mert két hete még tele volt a
strand.

�Az idén is, mint minden évben 
rengeteg feladatunk volt, engedjék 
meg, hogy röviden értékeljem a sze-
zont.
A nagy strandon több helyszínen 
kialakított szabadtéri tusolók nagy 
népszerûségnek örvendtek.

�Bõvítésre került sor a Bácskai ját-
szótéren. Kialakításra került egy új 
drótkötélpálya, és bõvítettük a kisebb
átékok körét.

�A kikötõben elkészült az új kerítés, 
mely biztonságosabbá teszi a kikötõ 
területét a hajótulajdonosok számára.

�A vandálok az idén sem kímélték a 
strandot, sajnos több már koros fát is
tönkre tettek, aminek a pótlása 
igazából lehetetlen, mivel hosszú 
évek múlva tudjuk élvezni árnyé- 
kukat

Padokat, játszóteret és szemetes edé-
nyeket rongáltak meg és emellett a ki-
kötõ éppen megépült kerítést sem
hagyták nyomok nélkül.
�A két nagy rendezvény mellett több 

kisebb is tarkította a nyarat, e ren-
dezvények kapcsán a GAMESZ 
kivette a részét mind az elõ- mind az

utómunkákból. Megnehezíti a fela-
datainkat, hogy a strandolók nem 
veszik figyelembe a körülöttük folyó 
munkálatokat, melyek az õ 
érdekeiket szolgálják. Ilyen például a
füves területek nyírása és karban
tartása, melyre idõ kell a strand 
nagysága miatt. Korán reggel már 
kiterítik törölközõiket, és nem 
mûködnek együtt abban, hogy az 
adott területen minél elõbb el tudjuk
végezni feladatainkat.

�Szerencsére az idei szezonban na-
gyobb viharkárokról nem tudok 
beszámolni, ez talán ezen év elõnyei 
közé sorolható.

�A szelektív pontok megszüntetésével
sokan szemétlerakónak nézik ezek 
helyeit. A tiltó tábla ellenére nagy 
mennyiségû kommunális és veszélyes
hulladék kerül ide. Strandunkon a 
környezõ településekhez képest 
kiemelkedõen nagy számban van kint
szemetes edényzet, amit sok esetben
lakossági zsákos szemét tölt meg. 
Külterületeken is nagy mennyiségben
található leborított hulladék, 
melynek sem gazdája, sem felelõse 
nincs. Emellett a nem megfelelõen 
kihelyezett zöldhulladék elszállítása 
és ártalmatlanítása is sokszor minket
terhel.

�Felhívnám a tisztelt lakosok 
figyelmét, hogy telephelyünkön még 
mindig átvehetõk komposztáló ládák.
Még sok vár gazdára, és jön a lehul-
lott és elszáradt lombok ideje. 
Tulajdonosonként két láda jár, 
melyeket hétfõtõl csütörtökig 8-15 
óráig, pénteken 8-12 óráig tudnak 
átvenni a GAMESZ telepen.

�A nyár folyamán elkészült a 
Batthyány park végében Zamárdi 
elsõ zárt kutyafuttatója a kutyatartók
nagy örömére.

�Kikerültek az egyesületek hirdetõ-
táblái három helyszínen.

�Testvértelepülésünkön, Székelyvéc-
kén megtörtént a Magyar Ház tetõ-
cseréje.

�Kihelyezésre került a kilátó mellett 
egy kedves ingatlantulajdonos által 
szponzorált mûvészi alkotás.

�A nyár folyamán átadásra került a 
Szabadság tér, valamint egy héttel 
ezelõtt a Templom tér is, melyeknek 
parkosítási munkálatai a mi fela-
datunk volt. Köszönjük Dula Pálnak,
hogy szakmai tudásával és személyes
segítségével hozzájárult munkánk si-
keres megvalósításához.

Horváth- Hajmási Beáta

Április 30-május 1. XVII. Balatonkör- Idén második alka-
lommal, hatalmas résztvevõszámmal került megrendezésre
a kerékpárosok egyik legnagyobb megmérettetése a Bala-
ton körül. 

Május 6-8. II. Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupa
Sztár versenyzõk � Straub Dezsõ, Erdei Zsolt- részvételével
összesen 70 nevezõvel zajlott a 3 napos rendezvény a  sza-
bad strand területén.

Június 18-19. Avarok és longobárdok a Balaton partján-
hagyományõrzõ, avar kori hagyományokat idézõ rendez-
vény. 
Június 25.  Zamárdi Hethland Halfesztivál- a szervezõk ké-
résére egynapos lett, és a Hethland üdülõ területén került
megrendezésre.

Június- augusztus: Lurkók, vitorlára! Gyermek vitorlázta-
tás Júliusi és augusztusi hétvégéken több alkalommal kap-
tak lehetõséget a gyermekek, hogy kipróbálják a vitorlázást.
Mindkét hónapban vitorlástábor ( június 27-30. és július 18-
21. ) is bõvítette az itt nyaraló családos vendégek lehetõsé-
geit a gyermekek szórakoztatására. 
Egyházi szervezésben orgonakoncertek szórakoztatták a
közönséget a templomban júniustól augusztus végéig szom-
bat esténként.
Zenés estek, utcabálok voltak júliusban és augusztusban
hetente több alkalommal a Zenepavilonnál a vállalkozók
szervezésében.
A július 6-10. közötti Balaton Sound fesztivál és az idén
harmadik alkalommal augusztus 24-27. között megrende-

zett STRAND Nagyon Zene Fesztivál idén is nagy,eddig
nem tapasztalt tömegeket vonzott. A STRAND fesztivált
idén is kiegészítette a B my lake fesztivál is, amely egy má-
sik zenei irányzat kedvelõit vonzotta a településre. Irodánk
mindegyik rendezvényre kiemelt jegyértékesítési pontként
üzemelt.

Július 31-én idõjárási okok miatt lemondott fõidõpont
egyik pót idõpontjának  napján került megrendezésre az I
love Balaton 2x Balaton átúszás Zamárdi � Tihany között.

Augusztus 4-7. III. Zamárdi Filmzene fesztivál- 4 napos
programsorozattal a rendezvényterületen és a kertmoziban
is zajlott a rendezvény. Évrõl évre nevesebb fellépõknek ad
helyet Zamárdi a sajátos megjelenésében és programkíná-
latában is megrendezett fesztiválon, amely a filmzenéken
alapul. Az Önkormányzat a Kertmozinál található Filme-
sek fala leleplezésével nyitja a rendezvényt minden évben.

Augusztus 13. Svert kupa Dell vitorlás verseny 
Sikeres volt a Svert Kupa Zamárdiban. A várakozásokat
messze felülmúlta a Zamárdiban megrendezett Svert kupa
vitorlásverseny, amit elõször 1929-ben rendeztek meg a te-
lepülésen, majd 86 év után tavaly élesztettek fel. Az elmúlt
évhez képest szinte kétszer annyian, több mint 110-en ne-
veztek a kishajók számára meghirdetett  vitorlás megméret-
tetésre, ahol a legfiatalabb résztvevõ 3 éves volt, míg a leg-
idõsebb elmúlt 80. 

Baller Zsuzsanna

GAMESZ SZEZONÉRTÉKELÕ
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A fesztivál szervezõinek nevében a Sziget Kft. vezetõi kérelemmel fordultak a képviselõ-
testülethez. A 2017-es és a 2020-as BS idõpontjait szerették volna módosíttatni, mivel kevés 
lehetõséget láttak arra, hogy meg tudják cserélni a Volt fesztivállal. 
A képviselõ-testület nehéz helyzetbe került, hiszen egyik ígérete az volt , hogy elõbbre kerülnek a 
BS idõpontjai, s ebben sikerült is megállapodni a szervezõkkel.
Természetesen a szervezõk ezért anyagi ajánlatot is tettek, mely nemigen közelített ahhoz a
nagyságrendhez, melyrõl a Kt. hajlandó volt tárgyalni.
Hosszas tárgyalások következtek, melynek a következõ határozat lett a végeredménye:

�Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a Sziget Kft. által benyújtott ajánlatot a
Balaton Sound, Strand és B my Lake fesztiválok szerzõdés módosítására vonatkozóan, melyek az alábbiak:

Tervezett idõpontok a Balaton Sound fesztiválra:

2017. július 5-6-7-8-9.- változás, módosított idõpont  + évi 20.000.000,- Ft (területbérlet)
2018. július 4-5-6-7-8. eredeti idõpont 0. nappal + évi 20.000.000,- Ft (területbérlet)
2019. július 3-4-5-6-7.eredeti idõpont 0. nappal+ évi 20.000.000,- Ft (területbérlet)
2020. július 8-9-10-11-12.változás, módosított idõpont+ évi 20.000.000,- Ft (területbérlet)

Fizetendõ bérleti díj így összesen a Sziget Kft által szervezett Balaton Sound, valamint a VOLT Produkció által
szervezett Strand és B my Lake fesztiválokra:

2017.évben : 70.000.000 Ft 
2018.évben 70.000.000 Ft
2019.évben : 70.000.000 Ft
2020.évben : 75.000.000 Ft.

A képviselõ-testület a fenti idõpontokat és összegeket csak abban az esetben fogadja el, ha mindkét fesztivál
megrendezésre kerül. Amennyiben az érvényes szerzõdések ellenére mindegyik, vagy bármelyik fesztivál nem
kerül megszervezésre 2020-ig évente, úgy a képviselõ-testület a fenti idõpontokat és fizetendõ bérleti díjakat
nem tartja érvényesnek, és a szerzõdések újratárgyalását kéri.

A képviselõ-testület továbbá az alábbi döntéseket is jóváhagyja:

Az idegenforgalmi adó bevallása és befizetése az adott évi fesztiválon a kempingekben  vendégek által eltöl-
tött vendégéjszakák alapján történik. A (dolgozói, VIP, vendég, karaván) kempingekben  eltöltött vendégéjsza-
kákat a QR kódos és érvényesített kemping karszalaggal lehet regisztrálni, az ehhez szükséges fejlesztéseket
Sziget Kft. és VOLT Produkció Kft. magára vállalja.
A Sziget Kft. hozzáférést, betekintést biztosít az Önkormányzat kijelölt dolgozói számára a beléptetési rend-
szer adatbázisához.
A szerzõdés idõtartama alatt az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályváltozások nem érintik a megál-
lapodás tartalmát és feltételeit.�

Összefoglalva: A négybõl 2 évben módosul az idõpont, s ezért minden évben 20 M Ft többlet bérleti díjat fizet
a Sziget Kft., tehát összesen 80 M Ft többletet.
Valószínûleg önök közül nem mindenki ért egyet a döntéssel, de a képviselõ-testületnek figyelembe kellett ven-
nie több tényezõt is: jan. 1-jétõl a kurtaxa 1 Ft-jához már nem 1,55 Ft-ot, hanem csak 1 Ft-ot tesz hozzá az ál-
lam, s nem tudhatjuk, mi várható a további években. Szándékaink szerint meg kívánjuk õrizni (több Balaton-
parti településsel ellentétben) az ingyenes strandot, parkolást, ill. megvalósítani további fejlesztéseket, s ehhez
forrást kell biztosítani.
Kérjük városunk további fejlõdése érdekében megértésüket és támogatásukat.

Zamárdi város Képviselõ-testülete

TÁJÉKOZTATÓ A BALATON SOUND IDÕPONTJÁNAK VÁLTOZÁSAIRÓL
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2016.szeptember  18-án került sor a Templom tér felavatá-
sára. 
( A mûszaki adatokról a Lakossági fórumon elhangzott be-
számolóban olvashatnak).
A szentmise után a közösség elõtt Csákovics Gyula polgár-
mester beszélt arról, hogy régi adósságát törlesztette a vá-
ros azzal, hogy rendezte a templom környékét,a járdát, s az
iskola melletti telek megvásárlásával megoldotta a parko-
lást is.
A Fontányi Zsolt ötlete nyomán Szentkuti-Kis Gábor terve-
zése alapján megépült kerítésen öt stáció található, melyek
Zamárdi történetét mutatják be. E stációkat Bemné dr.
Schneider Mária ismertette, majd Szakáli Anna  olvasta fel
az erre az alkalomra írt versét.
Kocsi György plébános úr nemcsak a kerítést áldotta meg,
hanem a tér négy sarkát is.
A tabi fúvószenekar vidám mûsora zárta az ünnepséget. Az
iskola udvarán koccinthattak az ünnepség résztvevõi, s
egyúttal megnézhették annak a 8. osztály tanulóinak  vidám
tenyérnyomatait, akik 2008-ban, Zamárdi várossá válásá-
nak évében kezdték meg tanulmányaikat. 
A lenyomatokat Bodrogi Éva készítette. Ezentúl minden
végzõs osztály� keze �felkerül a 
kerítésre.

Idézzük fel a stációkat:

1.SCAMARDTÓL ZAMÁRDIIG
Scamard � 1082
Zamard � 1171
Somard � 1211
Zamard � 1229
Szamard � 1572
Szamárdi � 1735
Zamárdi -1828

2. BAJÁN KAGÁN KÉPE
Baján az Avar Birodalom kagánja 562-602-ig

3. GRASSO VILLEBARD 1677-ben született a mai Szlo-
vákia területén lévõ Pusztafödémesen. Tanulmányait a
nagyszombati egyetemen végezte, és ott avatták hittudomá-
nyi doktorrá is. 
1706-ban áldozópappá szentelték; 1719-ben lett tihanyi fõ-
apát. Az elnéptelenedett falvakba � így Zamárdiba is � te-
lepeseket hozatott, akik számára lelkipásztorról, templom-
ról, iskoláról gondoskodott. Megkezdett munkáját nem
tudta befejezni: 1740. augusztus 8-án váratlanul elhunyt.

4. LÉCS ÁGOSTON KÉPE
Lécs Ágoston tihanyi apát (1698-1760)

5. VÁROSKULCS
Zamárdi 2008-ban városi rangot kapott.

Magyarázat a templomtéri stációkhoz:

1.Városunk neve � Scamard alakban � elõször 1082-ben egy
tatárjárási oklevélben szerepel. A szó eredetét illetõen
többféle népi magyarázatot jegyeztek fel. Az egyik szerint
Kis Szent Mártír volt a tatárok által elpusztított régi község
neve, melynek elferdítésébõl lett Szamárdin, majd Zamár-
di. 
Elterjedtebb nézet, hogy a Kútvölgybõl vizet hozó szama-
rak voltak a névadók. A nyelvjárási kutatások alapján a táj-
ra utaló, -di képzõs Zamar közszóból származik. Szerepel
mind az öt kis falu nevében, melyek a középkorban telepü-
lésünk területén osztoztak: Egyházaszamárd, Balatonmel-
léky Zamárd, Kiszamárd, Felsõzamárd, Lykzamárd. 1932-
tõl 1943-ig a hivatalos név Balatonzamárdi volt, majd 1944-
tõl ismét Zamárdi.

2. Az avarok honfoglaló õseink elõtt éltek a Kárpát-meden-
cében. 568-ban foglalták el ezt a területet Baján kagán � fe-

jedelem � vezetésével. Az Avar Birodalom kiterjedése
nagyjából megegyezett a történelmi Magyarország területé-
vel. Baján a hódításait nem csak fegyvereinek, hanem ra-
vaszságának is köszönhette. A birodalom 250 évig állt fönn;
a IX. század elején, a 803-as frank hadjárat után omlott ösz-
sze. A Zamárdiban feltárt avar temetõt a VI. század elejé-
ig használták. A leletekben az akkori Európa mûveltsége
tükrözõdik.

3. Grasso Villebald tihanyi fõapát kezdte a törökdúlás kö-
vetkeztében kihalt Zamárdi újratelepítését. Az 1735 márci-
usában tartott tapsonyi megyei közgyõlés szavazta meg ne-
ki az engedélyt. Az új lakók a templomtól jobbra és balra �
érkezési sorrendben � foglalták el telkeiket. A betelepítést
a fõapát 1740-ben bekövetkezett hirtelen halála miatt utód-
ja, Lécs Ágoston folytatta. 1741-ben a mai Zamárdi terüle-
tén 41 család lakott; utódaik � kevés kivétellel � ma is itt él-
nek.

Családneveik betûrendben:

Arátsi, Balogh, Csákovits, Csehi, Csendes, Csonka, Dudás,
Farkas, Fehér, Friesz, Gulás, Hajdú, Hajmási,  Halász, Hor-
váth, Juhász, Kántás, Kertész, Komor, Kránitz , Krisán,
Kutzori, Matyikó,Nagy, Novák, Olasz, Patsi, Rádoki, Rezi,
Sebestyén, Sörös, Szabó, Szakáli, Szarvas, Szõts, Takáts,
Tóth, Tráknyák, Varga, Veber.

4. Lécs Ágoston 1698-ban született Modoron, és 1760-ban
hunyt el Tihanyban.
Egyetemi tanulmányait Pannonhalmán és Nagyszombatban
végezte, 1724-ben szentelték áldozópappá. Több helyen
volt lelkész, majd 1735-ben Pannonhalma perjelévé, 1740-
ben tihanyi apáttá nevezték ki. Sokat fáradozott a protes-
tánsok rekatolizálásáért. Grasso Villebald Zamárdiban
megkezdett munkáját Õ folytatta.

ÁTADTUK A TEMPLOMTERET
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Szakáli Anna: Otthonépítõk

Ünnepelni jöttünk. 
Új teret avatni,
emlékezni a holnapnak,
mert ami volt, van, ami lesz,
történelmét írja e városnak.

Velünk élnek emlékeink,
láttuk mi volt akkortájt, 
poroszkáló lovak nyomán
porban jártuk a Fõ utcát.
Agyagból vert házak falát,
még nádtetõ takarta,
ablakukból parányi fény
szûrõdött ki az útra.

Mikor változott meg a múlt?
Mikor gépek zaja támadt?
Mikor a megtört bazaltkõ 
útjainkra hullt, 
s kíváncsi ujjainkra fénylõ,
meleg kátrány száradt?
Mikor úthengert csodálva 
a gyerekek sokáig álldogáltak?
Vagy amikor esténként
a felkapcsolt villany
teret adott az olvasásnak?

Aztán épületek sora
szaporodott gomba módra.
Új iskola, új óvoda,
új állomás, rendelõ, városház,
templomunkban új orgona,
s a hazatért nagyharang
zengõ hangján azt üzeni: 
Mégis van új, a Nap alatt!

Elteltek az évszázadok.
Unokáknak unokái, 
s unokáink a birtoklók, 
hálás szívvel emlékeznek,
maradjanak õk a honfoglalók!
Baján kagán avar vezér,
sejtette-e valaha, 
hogy e nép még emlékezik
ezerötszáz év múlva?
Tihanyi apát: Grassó Willebald,
Lécs Ágoston, a szent atyák,
kik ugaron földet nem hagytak.

S ma, a megválasztott honatyák,
kik maguknak érzik
városuk minden gondját,
otthont építenek, utat, játszóteret,
mert szeretik ezt a helyet,
a berket, az erdõt, a nagy tavat,
a kereszttel jelölt határt,
s annak népét, 
kik itt állnak boldogan,
és tudják, mindez értük van!

Értük, és az ifjúságért!
Kiknek meghagyják örökül:
Vigyázzák e teret, a falat,
mert sorsa csak annak van,
aki nem lesz hontalan!
Iskolánk nevelje
értelmessé a gyermeket,
és máris hullnak ránk a fények, 
sziporkázó égi igézet,
mert jövõt épít, ki ma épít,
s mint a fecske
évrõl évre gondosan
elkészíti kicsi fészkét 
- melyben nõ az új nemzedék -,
így teszünk mi is, szorgalmasan.

Zamárdi! Egykor szülõfalum, 
ma, városom.
Minden házadra áldás szálljon!
Minden kõ hirdesse neved!
Minden ember, ki itt él,
dicsérje lakhelyünk,
legyen boldog, legyen elégedett!

2016. szeptember 18.



Augusztus 29-én az óvoda újra megnyitotta kapuit, a gyerekek pedig pillanatok alatt birtokba vették a rég nem látott
udvart, csoportszobákat, játékokat. Nyári élményeiket egymást túlharsogva lelkesen mesélték el az óvó néniknek és
dadus néniknek. Az elsõ napokban a sok játszás mellett közösen felidéztük a napirendet, szokásokat, szabályokat. Az
ovisok nagyon örültek egymásnak, ugyanakkor azt is ész-
revették, hogy néhány barátot már nem látnak maguk kö-
zött. Bizony sokat beszélgettünk arról, hogy a nagyok már
iskolába járnak, de a helyükre új kisgyermekek érkeznek
majd. Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek a be-
szoktatós kisovisok, akik elõször anyukájuk kezét erõsen
szorítva, bátortalanul, de annál nagyobb kíváncsisággal
lépték át a csoportszoba küszöbét. Ahogy teltek a napok,
úgy ismertek meg egyre több csoporttársat, felnõttet, játé-
kot.
A nevelési-oktatási év elsõ nagy programja a mobilitási
hét, ahol a gyerekek élményszerzõ játékokon, tapasztala-
tokon keresztül ismerkednek a közösségi, kerékpáros és
gyalogos közlekedéssel, valamint ezeken keresztül erõsít-
jük bennük a környezettudatos életmód fontosságát is. Er-

Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2016. október

Nemzeti ünnep

ÓVODAI HÍREK

Nemzeti ünnepünk-  idézetek

�1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és
nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és
a gyõzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs
még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csilla-
píthatatlan vágyát a szabadság iránt � bármily kicsi is a si-
ker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.�

John F. Kennedy (1960)

�A magyar felkelés letöréséhez több mint 200 ezer szovjet
katonára volt szükség, de a magyar nemzet szellemét és
reményét nem lehetett legyõzni.�

Barack Obama (2008)

�Mindannyian emlékezetünkben õrizzük a magyar népnek
a szabadságáért, de egyben a mi szabadságunkért is hozott
áldozatát. A remény sosem hal meg, ha a szabadság szen-
vedélye fûti; azé a szabadságé, amely a Francia Köztársa-
ság jelmondatának elsõ helyén szerepel, és amelyrõl tu-
dom, hogy oly drága a magyar nemzet szívének.�

Jacques Chirac (2006)

�A szabadsághar-
cosok álma ötven
évvel a forradalom
után megvalósult, Magyarország elfoglalta méltó helyét a
független államok között. A vasfüggöny lebontásában ját-
szott szerepével Magyarország más országokat is segített
abban, hogy részesülhessenek az önállóság áldásaiból.�

Arnold Schwarzenegger (2006)

��A szabadság ott kezdõdik, ahol megszûnik a félelem.�
Bibó István (1956)

��Ezerhétszázhárom,nyolcszáznegyvennyolc és ötvenhat: 
egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen��

(Faludy György)

�A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadság-
nak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.�

Albert Camus (1957)

Forrás: http://oktober23.kormany.hu/idezetek-versek

Üdv néked Ifjúság

(1956. október 26.)

Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
� Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezerévben
vérrel és vassal tanítsa zsarnokát!

(Sinka István)



re a rendezvényre, pályázaton 100.000 forintot nyert óvo-
dánk. Szeptember 16-án a mobilitási hét keretén belül be-
buszoztunk Siófokra, ahol a kikötõben már várt minket
egy szuper kalózhajó. A Balaton vizén hajókázva nem-
csak nézelõdhettek a gyerekek, de felöltözhettek kalóz
jelmezbe, fakardozhattak egymással, letették a kalóz es-
küt, és csatakiáltásokkal ráijesztettek a szembejövõ ha-
jókra. Miután kikötöttünk, elsétáltunk a közeli játszótér-
re, és a hátizsákunkból megebédeltünk. Délután, amikor
már kijátszottuk magunkat és jól is laktunk, vonattal visz-
szautaztunk Zamárdiba. 

Az ezt követõ szombati napra egy gyalogtúrát szervez-
tünk, amelyre nemcsak az ovis gyerekeket, de szüleiket és
családtagjaikat is szívesen vártuk. A találkozási hely az
óvoda volt, a végállomás pedig a tájház, ahol a NABE-
sok, az általuk szervezett programokkal vártak minket.
Ilyen volt például a madárijesztõ-verseny, amire az óvoda
mind a négy csoportja benevezett. Sajnos a gyalogtúra
tervezett útvonalának csak egy részét sikerült teljesíte-
nünk, ugyanis az idõjárás közbeszólt, de reméljük, ez sen-
ki kedvét nem szegte attól, hogy a következõ szervezett
túrán is részt vegyen. A napot azonban mégis örömtelin
zártuk, mivel a madárijesztõ-verseny nyertese a manó
csoport lett, akik jutalomban részesültek. 

19-én az óvoda udvarán közlekedéssel kapcsolatos moz-
gásos játékokat próbálhattak ki a gyerekek. Csónakázós,
ejtõernyõs, vonatos és buszos játékok várták õket. 
20-án már nemcsak a gyerekek ügyes-
ségére volt szükség, hanem tudásukra
is, a szellemi vetélkedõn közlekedési
táblákat és közlekedéssel kapcsolatos
jelzéseket kellett felismerniük a kü-
lönbözõ játékokban.  
Egy pályázaton keresztül óvodánk
egy tûzoltós bemutatót nyert, melyre
21-én, szerdán délelõtt került sor. A
tûzoltók egy rövid köszöntõ után
négy bátor gyerekkel eljátszották, ho-
gyan szoktak a valóságban életeket
menteni. Ezután mindenki beöltöz-
hetett tûzoltónak, beülhettek az autó-
ba, locsolhattak, megnézhették a kü-
lönbözõ eszközöket. A tûzoltók türel-
mesen válaszoltak a rengeteg feltett
kérdésre. 

A mobilitási hét zárásaként még sor
kerül majd egy KRESZ pálya felállí-
tására, ahol mindenki megpróbálhat
saját kerékpárjával helyesen és szabá-
lyosan közlekedni. A nagycsoporto-
sok pedig egészen a szántódi játszóté-
rig is elkerekezhetnek majd az óvó
nénikkel. 

Az autómentes héttel párhuzamosan,
19-én megkezdõdött a nagycsoporto-
sok úszásoktatásának elsõ turnusa is
a Família Hotelban.

2016. október 11.oldal Zamárdi Hírmondó
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ISKOLAI HÍREK

Szeptember 1-jén iskolánk 159 tanulója nagy lelkesedéssel
kezdte meg az új tanévet. Az elballagott 24 nyolcadikost 29
kis elsõs váltotta, s ilyen nagy osztálylétszámra rég nem volt
példa.

Szeptember 19-23 között a szülõi értekezleteken a szülõk is
megismerték a tanév céljait, feladatait. 16-ától a negyedike-
sek 10 órás úszásoktatáson vesznek részt a Família
Hotelben.

Szeptember 20-án a 6. és 7. osztályosok kaptak oltást, a
nyolcadikosok pedig átestek a szokásos fogorvosi- védõnõi
vizsgálatokon.

Szeptember 30-án akadályverseny keretében adunk szá-
mot Fekete István, iskolánk névadójának életérõl,
állatairól, legfõképp a fehér gólyáról.

H.J.

október

3-a, 17:00: NABE-gyûlés

4-e, 9:00-: vegyes vásár

5-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár

6-a: 

6:30-: Aradi vértanúk útján-emlékfutás a Dessewffy
utca Jegenye téri pontjától a Magyar fájdalom-szo-
borig a Szabadság térre.

17:00-: Aradi vértanúk útján kerékpáros emlékút a
Magyar fájdalom-szobortól el és vissza. Az elindulás
elõtt megemlékezés, a visszaérkezéskor
jelvényosztás, Szózat, mécsesgyújtás.

9-e: Egészségõr egyesületi elõadás

15-e, 15:00-: véradás

11-e, 9:00-: vegyes vásár

15-e, 18:00-: Berkenye-kör estje

18-a, 9:00-: német használtruha-vásár

19-e, 9:00-: vegyes vásár

21-e, 11:30-: Iskolások színházi elõadása

21-e, 17:00-: �56-os városi ünnepség. 5. osztá-
lyosok mûsora, meghívott elõadó ünnepi beszéde,
koszorúzás

25-e, 9:00-: vegyes vásár

29-e, 16:00-: Berkenye-kör estje

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK
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Beszámolók, hírek

Vízi hálaadás: idén körülbelül 200-an vettek részt a
zamárdi nyári események legmeghittebbjén. Kellenek az
ilyen percek. Az ember hajlamos arra, hogy csak teljesít-
se kötelességét, dolgozzon, küzdjön, és a végén elfeled-
kezik arról, hogy minden jótéteményért, sikerért, ered-
ményért, áldásért illik köszönetet mondania vagy hálát,
mert így teljes az emberi lét. Sajnos, idén a rengeteg
email-es felkérés ellenére nagyon kevés hálaadó szép

gondolat gyûlt össze. Talán a mókuskerékbõl való kilé-
pés volt az oka? De azok a gondolatok mégis összefog-
ták a lényeget: van, aki Zamárdi és partja szépségéért, a
sok vendégért, a túlpartiak és a közelben élõk soundos
türelméért, a Szabadság tér, templomtér megújulásáért
mondott köszönetet, vagy éppen Böjte Csaba atya gyer-
mekországának megsegítéséért a Szent Kristóf-búcsú
alkalmával. A rendezvény során az alkonyi Balatonhoz
illõen szimfonikus zene szólt. Gubányi Kata vezetésével

a gyerekek a fe-
hér rózsákhoz
hasonló mécse-
seket készítettek
� õneki köszön-
hetjük az idei ál-
dáskoszorút is -,
majd este 7 órára
felsorakoztak a
fényfüzéres vitor-
lások, és a hála-
adó gondolatok,
valamint a derûs
szezonális ada-
tok felolvasása
után a koszorút
megkapta a Ba-
laton, és felcsen-
dült a Himnusz.

Ezt követõen a csillagos ég mása lett a tó a mécsesek-
tõl. A látvány kellemes beszélgetésekre indította a jelen-
lévõket, hát így búcsúztunk el Zamárdiban, és mondhat-
ni a többi település nevében az idei szezontól. Külön kö-
szönetet mondok a �fénylõ flotilla� hajósainak: Harsay
Jánosnak, Mátay Lászlónak, Sövény Pálnak és családjá-
nak, Nagy Tibornak.

Tájházi természetfotó kiállítás: idei meghívottunk
Pánczél Mátyás siófoki fotós volt. Képei sikerérõl árul-
kodjék a vendégkönyv néhány bejegyzése: �Kedves Ma-
tyi! Gratulálok a kiállításhoz! Nagyon tetszett, a hajnali
képeid különösen rabul ejtõek! Várjuk a folytatást!  To-
vábbi sikereket kívánunk!� �Kedves Mátyás bácsi! Na-
gyon szépek a képeid! Szeretettel� �Gratulálunk a kiál-
lításhoz, gyönyörûek a képek! A mai rohanó világban
sajnos elmegyünk a fotókon látható csodák mellett ahe-
lyett, hogy megállnánk és azonosulnánk a természettel! 

Köszönjük, hogy Ön megosztja velünk, és kérjük, minél
több hasonló élménnyel boldogítson minket, magyaro-
kat!�

Gál Péter
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A tizenhárom aradi vértanú utolsó szavai

Aulich Lajos
(1793-1849) német anyanyelvû honvéd tábornok

�Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És ha-
lálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar né-

pem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.�

Damjanich János
(1804-1849) szerb anyanyelvû honvéd tábornok

�Legyõztük a halált, mert bármikor készek voltunk elvi-
selni azt.�

Dessewffy Arisztid
(1802-1849) magyar gróf, honvéd tábornok

�Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok� Így parancsolja
ezt hazám szolgálata.�

Kiss Ernõ
(1799-1849) örmény magyar honvéd altábornagy

�Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok
dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy

Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.�

Knezic Károly
(188-1849) horvát származású honvéd tábornok

�Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én
is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kár-

tyákat.�

Láhner György
(1795-1849) német anyanyelvû honvéd tábornok

�Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni ál-
dozat mellett oly törpe az én áldozatom.�

Lázár Vilmos
(1815-1849) örmémy magyar honvéd ezredes

� Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus ke-
resztje tövében érett apostollá az apostolok és bitófák tö-

vében kell forradalmárrá érni a magyar 
lelkeknek.�

Leiningen-Westerburg Károly
(1819-0849) német származású gróf, honvéd tábornok
�A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.�

Nagysándor József
(1803-1849) magyar honvéd tábornok

�De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha
semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan bo-

rulok Istenem elé, hogy hõssé, igaz emberré, jó katonává
tett.�

Poeltenberg Ernõ
(1808-1949) osztrák lovag, honvéd tábornok

�Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.�

Schweidel József
(1796-1849) magyar honvéd tábornok

�A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az
árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ

új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott,
meghasonlott világot.� *

Török Ignác
(1795-1849) magyar honvéd tábornok

�Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé állok. Éle-
tem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Õt

szolgáltam.� *

Vécsey Károly
(1803-1849) magyar gróf,honvéd tábornok

�Isten adta szívet, lelket nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt�



2016. október 15.oldal Zamárdi Hírmondó

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

HONLAP-frissítés 
A  honlap frissítéséhez az anyagleadás: december 4.
A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes. A 2017-es
évre a zamardi.hu oldalra megjelentetni kívánt anyagot
kérem, a fenti idõpontig küldjék meg nekünk, akinek már
aktív megjelenése van, az adatokat, árakat, fotókat nézze
át, és ha bármi észrevétel van a megjelenéssel kapcsolat-
ban, forduljanak hozzánk bizalommal. 

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés 
A vásárláshoz szükséges az állami horgászjegy

(legközelebb megvásárolható: Siófoki horgászegyesület,
Siófok, Szûcs Menyhért u. 5. I. em 3. ( Az Üzletek
Házában az emeleten Tel.: +36 84 310 006 
E-mail: siofokhe@gmail.com
Nyitvatartás: hétfõ-kedd-szerda: 9:00-14:00,csütörtök:
12:00-17:00,péntek: 9:00-14:00, szombat: 9:00-13:00 )  

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- T - pólók  zamárdis logóval több színben és mé-
retben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseballsap-
ka, strandtáska, bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fénymá-
solás: 25 Ft/oldal

Nyitva tartásunk:
Októberben hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Szeptember második hétvégéjét egyesületünk négytagú
küldöttsége Döbröntén töltötte. A Megújulás Klub meghí-
vására itt találkoztunk a pápai, székesfehérvári, veszprémi
és tihanyi testvérszervezetek tagjaival. Kirándultunk, tán-
cot tanultunk, önismereti és kreatív foglalkozáson, vala-

mint hangtál-terápián vettünk részt. Jól éreztük magunkat,
és sok hasznos tapasztalattal gazdagodtunk.
Szeptember 12-én Bodó Zoltánné családsegítõ és Galó Ti-
bor testnevelõ tanár �Gyermekeink egészséges fejlõdésé-
ért� címmel tartott elõadását hallgattuk meg.

A Szent István-napi örömtûz
öröme
Évek óta részt veszek családommal az
augusztus végi hangulat eme jel-
legzetes, nagyon vidám, de mögötte
mégis édesbús rendezvényén. Nagyon
szeretjük.Ha a tûz lobog, mintha való-
di élõlény lenne. Valahol mélyen,
nagyon mélyen a szívében ezt érzi
minden ott lévõ lélek. A tûznek, a
máglyatûznek ereje, vonzása, égi
ihletése van. Mintha a földön egy csil-
lag jelenne meg. Ezt érzi magában
kimondatlanul az ember, és ezt leg-
elõször a leginkább az Isten tenyerén
élõ emberke, a gyermek mutatja ki.
Nem bír csak állva szemlélõdni.

Elõször egy, aztán kettõ-három, aztán
még több lurkó elkezdi körbefutni a
tüzet. A tánc csírája ez a futás. Egy
laikus, de mégis szakrális szertartás
õse. Aztán azok a felnõttek, akikben
még ott motoszkál a gyermeki, az örök
emberi, bátorságot vesznek, és csat-
lakoznak a gyermekekhez. Aztán

egyre többen teszik le életük adta álar-
caikat, és futnak a gyermekekkel
nevetve, kacagva. A tûz átjárja
testüket, lelküket, tisztít a maga mód-
ján. Aki nem hiszi, próbálja ki jövõre!

Gál Péter
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Vendégeink tanévkezdéskor az iskolás gyerekek szüleinek
kívántak segítséget nyújtani.
Galó tanár úr ismertette a zamárdi iskolások fizikai állapo-
táról készült felmérés eredményeit, és szólt a fejlesztés le-
hetõségeirõl. Gyermekeink jobb megismeréséhez könyve-
ket is ajánlott: 
Tari Annamária: Z generáció, Dr. JohnTownsend: Kamasz-
határok, SeanCorey: Eredményes fiatalok 7 szokása. Álljon
itt tanulságul a háromszori olimpiai úszóbajnok,Hosszú
Katinka  10 parancsolatából 7, melyet érdemes gyermeke-
inknek megszívlelni / nem csak a versenysportban babérok-
ra törõknek ajánlott/

1. Nem tudsz a legjobb lenni a világon? Csak próbálj meg
jobb lenni, mint tegnap voltál!

2. Ha valamit nagyon el akarsz érni, megtalálod a módját,
ha nem akarod eléggé, találsz rá kifogást.

3. A siker eredmény, nem pedig cél!
4. Minden lehetetlennek tûnik, amíg valaki meg nem 

csinálja!
5. Csináld most! Néha a késõbb soha lesz!
6. Nincs elég idõd? Pontosan annyi idõd van egy nap, mint

Albert Einsteinnek, Leonardo da Vincinek�.volt egy 
nap.

7. Nem akkor állok meg, amikor elfáradtam, hanem ami-
kor elvégeztem a munkát.

Bodó Zoltánné Ilike a szülõk és a család felelõsségérõl be-
szélt. A harmonikus napi ritmus / a tanulás, játék mozgás,
fizikai munka, pihenés helyes arányai / és a szeretetteljes
családi környezet alapozhatják meg a gyermek fizikai és
mentális egészségét. 

A szülõknek szóló jó tanácsait 15 pontban fogalmazta meg:

1. Idõnként a szülõnek tudni kell nemet mondani, nem jó
az elkényeztetés!

2. Egyszerû, a gyermek számára érthetõ magyarázatot 
adjunk!

3. Legyünk következetesek! Engedmény akkor se legyen, 
ha jó kedvünk van.

4. A szülõ sose éljen vissza a hatalmával, mert arra daccal
válaszol a gyerek.

5. Ismerjük be, ha hibáztunk, akkor majd õ is beismeri, 
õszinte lesz hozzánk.

6. Legyünk nyitottak kérdéseire! Nagy bajában is hozzánk
fog fordulni!

7. Ha annyi figyelmet fordítunk a dolgokra, amennyit kell,
elkerülhetjük, hogy nyafogjon és hisztizzen a gyerek.

8. A gyermekünknek adott minõségi idõ többszörösen 
megtérül.

9. Jó példával könnyebb nevelni, mint szóval.

10. Adjunk teret az önállósodásnak, kísérletezésnek!
11. Ne vegyünk mindent halálosan komolyan! A vidámság

és tréfa jó orvosság a bajokra.
12. A gyermek által fontosnak vélt dolgokat mi is vegyük 

komolyan!
13. Csak azt ígérjük meg, amit meg is teszünk!
14. Legyen idõ a beszélgetésre, meghallgatásra, megértés

re és elfogadásra!
15. Még a fegyelmezésben is érezze gyermekünk, hogy 

nagyon szeretjük!

Az elõadáson részt vevõ szülõk jelenlétükkel is igazolták,
hogy átérzik a gyermeknevelés felelõsségét, hogy minden
tõlük telhetõt meg szeretnének tenni azért, hogy gyerme-
kükbõl egészséges, harmonikus, boldog felnõtt legyen.  Kö-
szönjük elõadóinknak a gyermekneveléshez adott gyakorla-
ti jó tanácsokat, köszönjük a segítséget.

Októberi összejövetelünk elé

�Magyarországon a nõk átlagéletkora 78,7 év, a férfiaké
71,6év �/2012. évi statisztikai adat/ 3 évvel késõbb már így
szól a jó hír: �7 évvel tovább élhetnek a magyarok! A vár-
ható átlagos életkor akár 80 év is lehet!� /2015. hvg.hu/
Ez valóban örömre ad okot, de sajnos az örömbe üröm is
vegyül. A kor elõre haladtával  együttjárhat a szellemi tel-
jesítõképesség hanyatlása, romlása, a demencia. Bár a  85
év felettiek 30 %-a érintett a betegségben, kezelésben csak
igen kis százalékuk részesül. Pedig az érintettség nem csak
az idõs embernek, de a családnak is nagy problémát jelent.

Vannak-e elõjelei a demenciának? Ismertek-e a betegség
okai? Megelõzhetõ-e, lassítható-e a szellemi leépülés? Ha
igen, mit tehetünk ellene? Dr. Vass Melánia neurológus
elõadása választ ad kérdéseinkre.

Máriagyûd- csoportkép

Villány-Boch-pincészet-kupolateremZsolnai Kulturális Negyed

Pécs-Zsolnai Mauzóleum



Vendégünk: Czigány Ildikó 
(Magyarország elsõ pilótanõje, repülõkapitány, jóga- és
karateoktató, életmódklub-vezetõ)

�Nem az a kérdés, milyen helyre születtél, hanem
az, mire vitted az életben!� A különleges, néha rejtelmes-
nek, komoly, embert próbáló foglalkozások, tevékenysé-
gek sok embert vonzanak. Így volt ez régebben, és így
lesz ezután is. Elõdeink korában például megengedett
volt a nõi nemnek, hogy amíg viselõsek nem lettek gyer-
mekükkel, részt vehettek a férfiak küzdelmében, megta-
nulhattak lovagolni, nyilazni. Ezt a szabadságot a késõb-
bi századok elvették, majd a 18-20. században különbö-
zõ mozgalmak kezdeményezésére visszaadták ezt a
szabadságot a nõknek.

Talán ilyen elõzmények is szükségesek voltak ah-
hoz, hogy Czigány Ildikó is kipróbálhatta magát az élet
több területén, és az egyik legizgalmasabb, talán mond-
hatnám, legférfiasabb foglalkozását is végezhette édes-
apja, Czigány György, az ismert rádiós múlttal rendelke-
zõ, kiváló író, költõ nem kis büszkeségére. 

Vitorlázó repülõ, motoros kisgép, oktató tiszt, kétmo-
toros kisgép, 1998-ban kinevezett elsõ tiszt, 2005-ben
parancsnokpilóta az európai járatokon, majd a Boeing
767-es következett. Ezen elsõ tisztként repült egészen
addig, amíg megszüntették a tengerentúli járatokat. 
Kapitányból Fõvárosi Állatkert munkatársa lett. De vajon
miért? Már nem szeretett vagy nem akart repülni?

Kérdéseinkre választ kapunk 2016. október 15-én,
szombaton 18 órai kezdettel a Zamárdi Közösségi Ház
nagytermében. 

Megtudjuk azt is, miért ír és mirõl. Ildikó élete mostaná-
ban sem mondható unalmasnak: nemcsak állatokat tart
Nógrád megyei falusi otthonában, de jógát és karatét is
oktat, életmódklubot vezet, a repülés pedig megmaradt
nagy szerelmének. 

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Berkenye-kör.

Szakáli Anna

2016. október 17.oldal Zamárdi Hírmondó

Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület hírei

MEGHÍVÓ
Idõpont:

A szokástól eltérõen október 9. vasárnap 17 óra
Hely: Közösségi Ház

Téma: A demenciák megelõzése  / Hogyan védhetõ
ki az idõskorral járó szellemi hanyatlás/
Elõadó: Dr. Vass Melánia neurológus
Minden érdeklõdõt szeretettel vár az

Egészségõr Egyesület

2016. 10. 10-én véradás lesz a
Közösségi Házban
15 órától-18 óráig

Szetettel várunk minden leendõ és új véadónkat!
A TAJ kártyát hozzátok magatokkal!

Orfû-Malommúzeum-mekényesi szárazmalom
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A Berkenye Zamárdi Alkotókör vendége Zsirai László (Sopron, 1956. április 18.) költõ, író, publicista, irodalmi
szerkesztõ. A JEL címû spirituális és kulturális folyóirat szépirodalmi rovatvezetõje. 1973 óta jelennek meg versei, novel-
lái, könyvrecenziói, jegyzetei hazai és külföldi lapokban, folyóiratokban, antológiákban, rádiókban. Legutóbbi mûvei:
Szavak ikebanái (versek, 2008), Egyetlen ima (novellák, versek, esszék, 2011), Hajnali rigófütty (publicisztikák, interjúk,
2013). Különbözõ könyvkiadók külsõ munkatár-
saként 160 könyvet szerkesztett, lektorált, kor-
rigált. Több országos szépirodalmi és sajtópályáza-
ton nyert díjakat. Többek között: Mikszáth irodal-
mi pályázat III. díja (Balassagyarmat, 2002),
�Fehérvár! Téged köszöntsön énekem!� versíró
pályázat Spányi Antal megyés püspök különdíja,
(Székesfehérvár, 2009), Salvatore Quasimodo
Költõverseny Elismerõ Oklevél (Balatonfüred,
2010), I. Lírai miniatûrök verspályázat különdíja
(Kaposvár, 2012).

A szántódi SZKIT (Szántódi Kötõdésû Írók
Társasága) � tagja, 2016-ban a Tüskés Tibor
megemlékezésére rendezett ünnepség szónoka.
Zsirai László költészete a szépség, a varázslat, a
szavak �ikebanáinak� mesterien megkomponált
csodájába vezet el bennünket. Irodalmi összeál-
lítása tanít és gyönyörködtet.

Az irodalmi esten közremûködik a Berkenye
Zamárdi Alkotókör Egyesület tagsága.

Idõpontja 2016. október 29. szombat 16,30 órai
kezdettel a Közösségi Házban (Zamárdi, Honvéd
u. 6.)

SZAVAK
IKEBANÁI
irodalmi est        

„E tekintet mosolya
fénybol és szeretetbol font sugár.

Kapaszkodj nyugodtan bele,
ha úgy érzed, rozsdásodik a nyár.”

Zsirai László: Ero

Vendég:

Zsirai László
író, költõ, publicista,
a JEL folyóirat irodalmi rovatvezetõje
Idõpont:
2016. október 29. szombat 16,30 óra
Helyszín: Közösségi Ház
Zamárdi, Honvéd u. 6. 
KÖZREMÛKÖDNEK A BERKENYE-KÖR TAGJAI

Vendégünk: Zsirai László író, költõ, publicista, a JEL folyóirat irodalmi rovatvezetõje

Zsirai László: Balatonszárszó körül

Hull az esõ,
április könnyei az égbõl.
Szomorú tópart fogad,

s ahogy átrobog a vonat
Szárszón,

töprengeni kezdek pár szón:
�Félek a játszani nem tudó emberektõl�� 

� vélte a mosónõ-szülte költõ.
Már elmúlott két emberöltõ,
már elhullott annyi minden
ami � mint õ � nincsen�,

már elnémult annyi könnyû trilla,
de a szó, amit nem vitt magával a sírba,
az itt van! Abban fürdünk meg, mint a

hitben.
S míg átrobog velünk a vonat Szárszón sírva,
e név dobog lelkünkbe rejtve: József Attila.

(Szani)

Zsirai László: Szívünkbe õszül

Fagyöngyök fogytával fut a nyár.
Emlék a nevetõ napsugár.
Esõvíz: tükör a köveken.

Szívünkbe õszül a szerelem.
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2016. szeptember 03-án XVII. alkalommal került sor
Zamárdiban (Zamárdi CANC-C2 Somogy  megyei bajno-
ki forduló, országos pontszerzõ) a kettes fogathajtó ver-
seny megrendezésére. Az idõjárás kedvezett a rendezvény-
nek. 23 hajtó nevezett fogatával.Mindegyik versenyszám-
ban az elsõ hat helyezett került díjazásra.
Akadályhajtás: 1. Magyar Zoltán- Marcali  Város Szabad-

idõ SE Somogy megye                              
2. Kiss Sándor -Vecsési SE LSZ Pest megye  
3. Horváth Rajmund -Marcali Város Sza-

badidõ SE Somogy megye  
4. Boros Liliána- Siófoki Lovasegylet

Somogy megye
5. Somogyi József- BBSC Balatonboglár

Somogy megye
6. Völgyesi Balázs- VLE Veszprém megye

Vadászhajtás:
1. Kéri János- Siófoki Lovasegylet

Somogy megye
2. Boros Liliána -Siófoki Lovasegylet

Somogy megye
3. Horváth Rajmund- Marcali Város

Szabadidõ SE Somogy megye  
4. Csöme Zsolt- Balatonlelle Kishegyi LK 

Somogy Megye
5. Kiss Sándor- Vecsési SE LSZ Pest megye
6. Kovács József- Tabi Városi SC

Somogy megye
3 különdíj került kiosztásra: Szántó Gyula- Zamárdi Petõfi
SE, Kleiber Jenõ- Siófoki Lovas Egylet,
ifj. Schwarc Béla -Zamárdi Petõfi SE. 
A díjakat és a nõi hajtók, segédhajtók részére a virágcsok-
rokat Csákovics Gyula polgármester úr adta át. A díjszala-
gokat a lovakra Tóth Lajos és Hosszú Gyula tûzte fel. 

A rendezvény jó szervezettségéért, sikerességéért szeretnék
köszönetet mondani segítõinknek és támogatóinknak:
Zamárdi város Önkormányzatának,
Csákovics Gyula polgármester úrnak, aki mindig biztosítja
a lebonyolításhoz szükséges anyagiakat.
Zamárdi GAMESZ-nek és Horváth-Hajmási Beáta
GAMESZ vezetõnek a nagy sátor, színpad, padok és aszta-
lok biztosításáért és a rendezvény után a terület rendbeté-
teléért,
Podráczky János barátomnak a pálya kijelölésében és a ren-
dezvényen nyújtott segítségéért,
Puller Györgynek, aki mindig tárolja, hûti a fõzéshez szük-
séges húst,
Kömpf Richárdnak, aki biztosította a fõzéshez a rézüstöt,
Puller Imrének a bor és a büfésátor felajánlását, 
Sipos Tibornak és Kiss Jánosnak a finom pörkölt elkészíté-
sét,
Élõ Tibornak (Paprika Csárda) a tarhonya elkészítését,
Zamárdi Óvoda, Barta Ilona óvodavezetõnek, Ferencziné
Anikónak és Kovácsné Gabinak az isteni pogácsát,
Nagyné Gyöngyinek az élénkítõ kávékat,
Édesanyámnak, Schwarcz Bélánénak a rétes elkészítését,
Sebestyénné Irénke néninek, Podráczkyné Tímeának,
Schwarcné Ildikónak, feleségemnek az étkeztetés gördülé-

keny lebonyolítását, Szabóné Marika néninek a gyönyörû
virágcsokrokat, Szabó Gábornak a hangtechnikát, Tóth Im-
re Mihálynak és Hosszú Gyulának a bor felajánlást, Kertész
Tibornak a serlegek és díjszalagok szállítását, Zsámboki Ju-
ditnak, Reim Roxinak, Podráczky Biankának, Schwarc Ildi-
kónak, valamint Tóth Lajosnak a gyors kiszolgálást a büfé-
ben, Friesz Károlynak és Kolumbán Bálintnak a fogatbeen-
gedõ szolgálatot.

Schwarcz Béla versenyigazgató

FOGATHAJTÓ VERSENY
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NABE HÍREK

2016. szeptember 11-én ismét elláto-
gattak hozzánk az 5 évadot megért, a
Duna TV-n nagy sikerrel futó, Magyar
Örökség-díjas honismereti magazin-
musor, a HAZAJÁRÓ fõszereplõi,
KENYERES OSZKÁR és JAKAB
SÁNDOR.  A közönségtalálkozó elõtt
azonban egy közös õszi túrára is invi-
táltuk az érdeklõdõket.  10 h-kor, a
plébánia templom elõtti térrõl indult a
61 fõbõl és 3 kutyából álló lelkes kis
csapat. A túrázók az ország minden
szegletébõl érkeztek. A helyi és kör-
nyékbeli lakosokon kívül szabadszállá-
si, debreceni, kiskunhalasi, kaposvári,
veszprémi túrázók is regisztráltak. A legfiatalabb induló 7,
a legidõsebb 79 éves volt. A túrát vendégeink, Kenyeres
Oszkár és Jakab Sándor, valamint Hirschmann Attila vezet-
te. A templomtérrõl a Szamárkõ és a Kilátó érintésével a
Szent Kristóf kápolna volt az elsõ cél Szántódpusztán. Kis
pihenõ után a Vaskereszt volt a fõ cél, ahol a Nõk a Balato-
nért Egyesület zamárdi csoportjának tagjai zsíros kenyérrel
várták a megfáradt vándorokat. Nehéz volt újra elindulni,
de innen már csak egy utolsó nagy hajrá volt vissza a tájhá-
zig, ahol vendége-
ink kiosztották a
résztvevõknek a
jól megérdemelt
HAZAJÁRÓ ok-
leveleket. A 15 ki-
lométeres távot 4
óra alatt tették
meg a szeptem-
bert meghazudto-
ló nyári hõségben.
M i n d e n
résztvevõnek ez-
úton is gratulá-
lunk ehhez a nem
mindennapi telje-
sítményhez! A na-
pot a 17 órakor
kezdõdõ Hazajá-
ró közönségtalál-
kozóval zártuk,
hol megismerkedhettünk a Kárpát-medence legszebb, leg-
érdekesebb tájait és határon túli magyar közösségeit bemu-
tató sorozat kulisszatitkaival. A mûsor két szereplõje me-
sélt a mûsor létrejöttérõl, az egyes epizódok elkészítésérõl
és az utazások során felmerülõ nehézségekrõl.  Köszönjük
szépen Kenyeres Oszkárnak és Jakab Sándornak ezt a na-
gyon szép napot, és reméljük, jövõre újra vendégül láthat-
juk õket!
2016. szeptember 17-én immár har-
madszor rendeztük meg a madárijesz-
tõ-készítõ versenyt, Ismét jaj a seregé-
lyeknek címmel. Bár egész héten fan-
tasztikus strandidõ volt, szombatra fel-
sorakoztak a felhõk, és egy felhõsza-
kadás alaposan el is áztatta a tájház
udvarán összegûlteket. Kicsit ázva és
fázva, de töretlenül folytattuk a játé-
kot. A kicsik szórakoztatását Gubányi
Kata gyöngyfûzéssel, a Játékpark mun-

katársai logikai játékokkal, Andrássy Edit csuhébáb-készí-
téssel, Hajdúné Nagy Ági arcfestéssel, Troppert Alexandra
márványozással biztosította. A rendezvényen a madárijesz-
tõ-készítõ versenyre 10 igazi mûalkotást neveztek, míg a
lekvárok versenyén 16-an, a szörpök között 8-an versenyez-
tek. A zsûri elnöke Telegdi Ágnes írónõ volt, aki ismét meg-
örvendeztetett bennünket csodálatos személyiségével és
szebbnél szebb állatos mesekönyveivel, valamint az írónõ
Bálint gazdával közösen írt, Csodálatos állatok, varázslatos
növények címû könyvével. A legjobbnak az óvoda Manó
csoportjának madárijesztõjét találta a zsûri. Második helye-
zést holtversenyben a Lakásotthon és a 4. osztály madári-
jesztõje ért el. Míg a harmadik helyezést a Szentkuti testvé-
rek Macskusz Pokolikusz névre keresztelt madárijesztõje
nyerte el. A lekvárok és szörpök versenyében a sok azonos
pont miatt a legjobbakat díjaztuk. A legjobb lekvárokat Fe-
hér Imréné, Huszár Lászlóné, Kalmár Imréné és Brucker
Péter fõzte az idei évben. A legjobb szörpöket Pápai
Béláné. Brucker Péter és Szentkuti Kolos készítette. De
senki sem mehetett haza üres kézzel. Csonka András min-
den kisgyermeket meghívott egy jégkrémre. Délelott a Nõk
a Balatonért Egyesület zamárdi csoportjának tagjai által sü-
tött megszámlálhatatlan palacsintával, valamint zsíros ke-
nyérrel enyhítettük az éhségünket. Délben pedig a Zamár-
di Tourinform Iroda jóvoltából Tóth István által fõzött iga-
zi szezon- és rendezvényzáró gulyást kanalazhattak a
résztvevõk. A jó ebédhez a Szakasztó együttes Széles Ágo-
ta vezetésével biztosította a jó hangulatot.
Köszönjük szépen a felajánlott díjakat és támogatást Teleg-
di Ágnes írónõnek, Csákovics Gyula polgármester úrnak,
Dula Pálnak, Széles Jánosnak és a BAHART Zrt-nek, a
Tourinform Irodának, a Közösségi Háznak és a Polgármes-
teri Hivatalnak.

Valamint köszönjük minden tagunknak, akik bármilyen for-
mában segítséget nyújtottak akár a Hazajáró, akár a
Madárijesztõ-készítõ rendezvényünk lebonyolításában.



AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA NEISZ PÉTER
EZEKKEL A SZAVAKKAL NYITOTTA MEG A AZ
ÚJ OKTATÁSI INTÉZMÉNYT:

�Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj
egészen�. 
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és
feladata. �.
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és vará-
zsos rendhagyás. �
S mindenekfölött legyen benne valami a régi rend-
tartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a tel-
jes kikapcsolásból, legyen benne áhítat. �
Az ünnep az élet rangja, felsõbb értelme. Készülj föl
reá, testben és lélekben.� � írja Márai Sándor a fü-
veskönyvében.

Akik ma itt vannak � és azok is, akik csak lélekben
vannak velünk �, jól tudják, ma ez itt számunkra egy
Márai által megfogalmazott igazi ünnep.,

Köszöntöm tehát az ünneplõket.   

Minden hivatalos protokollt felrúgva elsõként a gye-
rekeket, a Világfa Waldorf Iskola elsõ tanulóit, és ta-
náraikat, mert ez az iskola nekik és róluk szól. Kö-
szöntöm a szüleiket és azt a sok-sok segítõnket,
akik nélkül ma nem nyithatnánk meg az iskola ka-
puit.

Bemutatom, és egyben Köszöntöm Marczali Tamás
urat, Kõröshegy polgármesterét, Sósfalvi Edét, az
épületet üzemeltetõ alapítvány kuratóriumi elnökét.

Egy iskola elindítása nem a mának, hanem a jövõ-
nek szól. Szintén Márai írja a füveskönyvében:
�Csak az értelem kohéziós ereje tud alakot adni az
emberi közösségnek.�

Itt van egy formálódó, és folyama-
tosan önmagát és szûkebb és tá-
gabb környezetét is formáló kö-
zösség. Ez a közösség kigondolt
valamit. Valami nagyon pozitívot.
Nem azt állította � csak igazán a
lelke mélyén tudta �, hogy mit
nem akar. Hanem kitûzte a célt:
az emberi értékeket középpontjá-
ba állító, a gyermeket, annak élet-
kori sajátosságaira figyelõ, komp-
lexen oktató-nevelõ intézményt,

egy iskolát hoz létre.

Ezt a célkitûzést véve a legfontosabb axiomának,
zsinór-mértéknek, kezdtek el egy álom megvalósí-
tásán dolgozni. 

Ez elindult valamikor úgy két és fél éve, Timár Tibor
és Zsuzsa nappalijából, és egyre többen csatlakoz-
tak. Tudták, hogy az épülõ közösség be fogja von-
zani mindazokat, akik erõs hitük és elhatározásuk
erejével �  sok sok munkával és anyagi áldozattal �,
valamint erõs összefogással képesek az álomból
valóságot teremteni.

És most itt állunk a megvalósult álom kapujában.
Megnyitjuk a Világfa Waldorf Iskolát, útjára indítva
az elsõ két osztályt. 

Kívánom � és tegyünk meg továbbra is mindent �,
hogy ez a �világfa�, ami még most csak egy facse-
mete, erõsödjön, nõjön nagyra, legyen nagy, erõs
és hosszú életû!  

Az ünnep betetõzéseként éljük át gyermekeinkkel,
unokáinkkal közösen az iskola és a tanév megnyi-
tásának magasztos pillanatát. Kérem, a tanítók ve-
zetésével lépjünk be az épületbe, kezdõdjék az el-
sõ waldorfos tanítási nap!

Érdeklõdni vagy jelentkezni lehet :

Tel: 70/613-3732

iskola@vilagfa-waldorf-balaton.hu

facebook oldal: Világfa Waldorf Iskola

(közösségi) oldal
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SZEPTEMBER ELSEJÉN KÕRÖSHEGYEN KEZDTE MEG MÛKÖDÉSÉT
A WALDORF ISKOLA 18 TANULÓVAL.



Parti Kupa 2016
2016. október 16. vasárnap Tájház

Immár ötödik alkalommal szervezzük meg a Parti Kupa biciklis
családi vetélkedõt, mely a jubileumi év miatt egy kicsit rendhagyó
lesz, ugyanis a Balaton-part helyett az ófalu �partjain� zajlik
majd.

Várunk 4 fõs családokat, baráti társaságokat, lehetõleg 2 felnõtt, 2 gyerek felállásban, akik szeretnek
biciklizni, bejárni Zamárdi nevezetességeit, miközben ügyességi feladatok megoldásával, jó kedvvel
és sok élménnyel érnek majd célba.

Nevezés: A tájház udvarán 9.00-10.00 
Indulás: 10.00-tól folyamatosan
Díjkiosztó: 14.30 

Rossz idõ esetén a program sátorral és forralt borral egészül ki a jó hangulat kedvéért!

Zamárdi Hírmondó 22.oldal 2016.október

BARÁTI KÖR HÍREI

Zamárdió családi nap
és Parti Kupa a Tájházban

2016. október 16. Vasárnap
10.00-16.00

Az idei évben útjára indítunk egy remélhetõleg hagyományteremtõ õszi rendezvényt, a ZAMÁRDIÓ
ügyességi napot.
Egész napos családi vetélkedõk és dióval játszható játékokkal várunk minden játszani vágyó gyereket
és felnõttet. 
Lesz itt móka és kacagás, diótörõ, mókusetetés, dióreptetés, diótorna és még sok mulatság.
Belépõ: Megkérünk minden résztvevõt, hogy hozzon magával 20 szem �héjas� diót!
Ezennel meghirdetjük Zamárdi elsõ diós étel- és süteményversenyét!
Aki kedvet érez, hogy süssön, fõzzön és elhozzon pár szelet vagy üveg diós finomságot, ne tétlenked-
jen, ossza meg velünk!

Kész, tûz, ZAMÁRDIÓ!   

Rossz idõ esetén a program sátorral és forralt borral egészül ki a jó hangulat kedvéért! 
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�A világot nem a jólét fogja lakhatóbbá tenni, hanem a mások felé forduló
szeretet�

/Szent - Gály Kata/

A nyári hónapokban sem szünetelt csoportunk karitatív tevékenysége. Fo-
gadónapjainkon mindig hoztak és vittek adományt, fõként ruhanemûket.

Amire jelenleg igény van: mûködõképes, nagy képernyõs televízió.
(A közelmúltban felajánlott készülékek mind gazdára találtak.) Egyik támogatottunknak nem ta-
láltunk 44-es méretû férficipõt; ennél kisebbek sorakoznak csak polcainkon.
Ha valaki tud segíteni az említett �hiánycikkek� pótlásában, örömmel vesszük. Az újságon ke-
resztül - olvasóinknak köszönhetõen - már több alkalommal sikerült beszereznünk a hozzánk
fordulók részére azt, amire szükségük volt.

Minden hónap elsõ hétfõjén 14 - 16 óráig állunk az adományt hozók és kérõk szolgálatára a Fõ
utca - Honvéd utca sarkán lévõ épületben.
Ez évi �nyitott� napjaink: október 3., november 7. és december 5.
Telefonos elérhetõségünk: 348 - 524
Számlaszámunk: 50800221 - 10007606

Az eddigi és a további támogatásokat ezúton is köszönjük!
B. Sch. M.

KARITÁSZ HÍREK



Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

Tel.:06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

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

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

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

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

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

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2016. október 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

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

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
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2016. október

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ

vasárnapján 16:00 órakor az Aradi utca-Poltenberg

Ernõ köz sarkán lévõ imaházban

Zamárdi plébániatemplom

csütörtök 18 óra
péntek 7:30
szombat 18 óra
vasárnap 8:30

Zamárdi üdülõtelepi kápolna

vasárnap  11:30

Balatonendréd

vasárnap 10 óra

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

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

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:


