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Fotó: Szabó Gábor

Szabó Magda: Sírfelirat

Én sose jártam nélküled,
csak most jöttem elõre;
az ifjúságod elgurult,
azt õrzöm itt a földbe.

A szál, mely fogta lelkemet,
a fényes szál kibomlott,
ne sírj, ha e kövek felé hajolsz,
s nevem kimondod.

Mert jössz te is. Úgy várlak itt,
mint otthon, odafenn,
s nem tudta más, hogy köze-
ledsz,
csak szívem és fülem.

Majd rádnézek, mint annyiszor,
hogy mit hoztál nekem,-
ó, hozd magaddal a napot!
Hideg van idelenn.Fotó: Kuruczné Hári Krisztina
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

RÖVID HÍREK

LAKOSSÁGI  TÁJÉKOZTATÁS

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 kódszámú projekt
keretében elnyert lakossági komposztládák kiosztása
a vége felé tart.  Aki még nem jelentkezett, vagy már
megkezdte a komposztálást, de kevésnek bizonyult a
kért ládaszám, kérjük,  jelentkezzen, és a maradék
szétosztását december végéig a készlet erejéig biz-
tosítjuk. 

Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatal portáján
/Zamárdi Szabadság tér 4./ személyesen vagy tele-

fonon  /06-84-348-400/  illetve a Gamesz telephelyen
/Zamárdi Endrédi út tel: 84- 349-037/, ahol a maradék
komposztládákat tároljuk. 

A zöldhulladék elszállítása november végén befe-
jezõdik. A tavaszi járatkezdésig kitûnõ megoldás az
õszi kerti hulladék felhasználására a komposztláda
beállítása. Aki még nem élt ezzel a lehetõséggel, itt az
idõ, hogy elkezdje.   

Dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ

A Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymeg-

bízottja és Somogy Megye Közgyûlésének elnöke

emléklapot adományozott Zamárdi Város pol-

gármesterének, Csákovics Gyulának ,megköszönve

a közigazgatásban 10 éve végzett eredményes

vezetõi tevékenységét. 

Látogatás Villányban

Zamárdi képviseletében polgármester úr vezetésével

a képviselõ-testület tagjai vettek részt a vörösbor fesz-

tiváli felvonuláson.

A Sulyom táncegyüttes mutatkozott be , kiegészülve

Széles Ági és Schwarc Ildikó énekével és Nagy Noémi

citerajátékával. Köszönjük nekik, hogy magas szintû

produkcióikkal képviselték városunkat a testvértele-

pülés legnagyobb ünnepén.

MZs.



Zamárdi város képviselõ-testületének küldöttsége
2016. okt. 7-9. között Sibylle Würfel polgármester asz-
szony meghívására németországi testvértelepülésünk-
re, Malschba látogatott.

Fontosnak tartottuk a meghívás elfogadását, hiszen
Werner Knopf polgármester úr nyugdíjba vonulásával
új alapokra kellett helyeznünk a két város kapcsolatát.

Idén tavasszal már polgármester asszony látogatást
tett Zamárdiban, találkozott képviselõ-testületünk-
kel. Biztosított bennünket arról, hogy folytatni kíván-
ja a két település közti együttmûködést.

E látogatás viszonzásaként  utazott el küldöttségünk
( Csákovics Gyula polgármester, Matyikó Zsuzsa al-
polgármester, Schwarc Béla, Szabó Gábor képviselõk,
Baller Zsuzsanna Tourinform Iroda vezetõ ). Ottlé-
tünk  alatt többször sikerült találkoznunk a malschi
képviselõ-testület tagjaival. A két polgármester meg-
beszélést folytatott az együttmûködés formáiról, kere-
teirõl. Mindketten azt szeretnék, ha elsõsorban a civil
szervezetek tartanák a kapcsolatot, látogatnának egy-
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MALSCHI LÁTOGATÁS
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más városába, természetesen az Önkormányzat és a
Tourinform Iroda segítségével. Jövõ nyáron már két
malschi zenekar is eljön hozzánk, reméljük jövõre
Zamárdiból is tud küldöttség részt venni valamilyen
eseményen.

Szombat este megható ünnepség keretében köszön-
töttük együtt a malschiakkal Werner Knopf  polgár-
mester urat 70. születésnapja alkalmából.

Würfel asszony után Zamárdi nevében Csákovics
Gyula polgármester úr is méltatta Werner polgármes-
ter úr érdemeit, s óriási szerepét a két város jó kapcso-
latának megteremtésében. Ugyancsak köszöntöttük
Rózsika asszonyt is. A zenekarok, énekkarok fellépé-
se vidám hangulatot biztosított, de az ünnepség igen
bensõséges volt, hiszen sok ismerõs jelent meg, akik
sokat tettek a két város jó együttmûködéséért.

Vasárnap részt vettünk az evangélikus templom avatá-
sán, majd közös ebéddel búcsúztunk Malschtól.

Reméljük, a továbbiakban is folytatódhat a két telepü-
lés közötti sikeres együttmûködés.

Matyikó Zsuzsa

ÓVODAI HÍREK

Szeptember 29-én, pénteken négy ügyes iskolás láto-
gatott el az oviba, és a népmese napja alkalmából hoz-
tak magukkal egy-egy csodás mesét is, amit a gyere-
kek érdeklõdve hallgattak meg. Célunk, hogy mese-
szeretõ gyerekeket neveljünk, akik megõrzik, és ké-
sõbb továbbadják ezeket a mesebeli kincseket. 

Másnap reggel úsztak utoljára a nagycsoportosok,
szüleik megnézhették, mennyit ügyesedtek gyermeke-
ik.

Erre a napra szerveztük az apák napját is, így a dél-
elõtt egy része dekorálással, készülõdéssel telt. 11
órára megérkezett Figura Ede bácsi is, hogy Cirkusz
címû elõadásával szórakoztassa a gyerekeket. Dél-
után a négy csoport egymás után adta elõ a tanult ver-
seket, énekes játékokat, mondókákat az apukáknak,
akik a mûsoron felül idén egy könyvjelzõt kaptak
ajándékba. Az óvó nénik által szervezett apa- gyer-
mek játékokat mindenki kedvére kipróbálhatta. Ta-
licskában tolás, gumicsizmában futás, lufifújás, kala-
pálás és a gyûjtögetõs versenyjáték után jólesõ fáradt-
sággal lehetett leülni a sörpadokra enni, inni vagy fe-
lülni a lovaskocsira, amit ezúton szeretnénk megkö-
szönni Schwarc Bélának. A gokartokért köszönet Vö-
rös Tamásnak, a munkagépért Marity Gábornak, a
versenyautóért pedig Tóth Lászlónak. 

Október 3-ai héten az állatoké volt a fõszerep, min-
den napra tartogattunk valamilyen állatos programot
vagy elõadást a gyerekeknek. Hétfõn a bogarakról,

rovarokról tudhattak meg többet egy interaktív elõ-
adás keretében. Szerdán két terápiás kutyust hozott el
gazdija, hogy együtt játsszanak a gyerekekkel. Csütör-
tökön vadászkutyákat lehetett simogatni. A gyerekek
az udvar különbözõ pontjain dughattak el tárgyakat
az ebek elõl, akiknek a szimatát nem lehetett becsap-
ni, mindig megtalálták az elrejtett csontokat.

Ezután megérkezett Feri bácsi is, aki ismét elhozta
galambjait, hogy a gyerekekkel közösen elreptessék
õket. A hetet kézmûveskedéssel zártuk, medúzát, sü-
nit, macit, pillangót barkácsoltunk. Idén is minden kis
óvodást megjutalmazott Ica néni egy plüssállattal,
amivel aztán boldogan játszottak és aludtak a délutá-
ni pihenõ során.Október 12-én az óvó nénik felláto-
gattak az iskolába, hogy megnézzék, hogyan teljesíte-
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nek a kis elsõsök. Büszkék voltunk rájuk, mindannyi-
an szépen helytállnak. 

Õszi programjaink mellett nem feledkeztünk meg az
�56-os forradalomról sem. A gyerekekkel magyar
zászlót festettünk, amit aztán kitûztünk az emlékmû-
höz. 

Nagy örömünkre Betlehemet kaptunk ajándékba
Werner Röhrer és Wilhelm Ziegelmayer felajánlása-
ként, akik több éve rendszeres nyaralói Zamárdinak,
ezúton köszönjük.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Érdeklõdõk!

Szeretettel hívunk, várunk mindenkit az óvodai 

KARÁCSONYI VÁSÁRRA!

Ideje:2016. december 08. (csütörtök)

14.00-18.00

Helye: Zamárdi Közösségi Ház

A vásárlásokkal és a részvétellel az óvoda
alapítványát segítheted!

Ha kérdésed van, telefonálj!

Óvoda: 30/6332988

Közösségi ház: Makláry Andi: 84/ 349-409

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL
VÁRUNK.

HA ELADNÁL, HA VÁSÁROLNÁL, GYERE ÉS
NÉZZ KÖRÜL.

A VÁSÁRLÁSOKKAL ÉS A RÉSZVÉTELLEL
MINDENKI AZ ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT

SEGÍTHETI.



Október 5-én a hetedikesek védõnõi és fogorvosi vizs-
gálaton vettek részt, a lányok HPV-oltást is kaptak.

Október 6-án iskolai rádiómûsorral emlékeztünk meg
az aradi hõsökrõl. A városi megemlékezésen az Õr-
szem szakkör tagjai elevenítették fel a vértanúk élet-
útját s utolsó szavait. A mostoha idõjárás miatt kerék-
párral jártuk be a hõsökrõl elnevezett utcáinkat.
E napon a hatodikosok is izgulhattak a védõoltás mi-
att.

13-án az óvó nénik látogattak el az elsõsökhöz. Nagy
volt az izgalom és a viszontlátás öröme. A vendégek
megtapasztalhatták, milyen ügyesen, szépen dolgoz-
nak az órákon a kicsik.

14-én zajlott a Bolyai Matematika csapatverseny, me-
lyet Balatonföldváron rendeztek meg. Iskolánkból
osztályonként 1-1 négyfõs csapat mérette meg magát.
24-én került sor az eredményhirdetésre, melyre a
nyolcadikosok csapata is meghívást kapott. A HOR-
VÁTH LUCA, ERDÉLYI NORBERT, BOKOR LE-

VENTE és NAGY GERGÕ alkotta csapat kiemelke-
dõen szerepelt: a megyei versenyben a HARMADIK
helyet szerezték meg. 

15-én, szombaton is jöttünk iskolába, de nem bántuk,
mert ezzel meghosszabbítottuk az õszi szünetet.

18-án a hatodikosok Kiskõrösön a János Vitéz Láto-
gatóközpontban kísérték egy fantasztikus interaktív
utazáson Kukorica Jancsit. Utána megcsodálhatták
Ópusztaszeren A magyarok bejövetelét /Feszty-
körkép/, a skanzen épületeit, majd régészkedés volt a
hab a tortán. Terepasztalon a honfoglaló magyarok te-
metkezési szokásait feltárva kutattak csontok, éksze-
rek és egyéb használati tárgy után. Tudásukkal nagy

tetszést arattak. Jutalmul elcsábulhattak a messze föl-
dön híres soltvadkerti cukrászdában.

19-én is lazára vették a hatodikosok a napot, mert az
1-2. órán fogorvosi, védõnõi vizsgálatuk volt két óra
helyett.

21-én az 5. osztályosok szép ünnepi mûsorával emlé-

keztünk meg 1956 dicsõségérõl, hõseirõl, s az esti vá-
rosi ünnepségen is kitettek magukért ötödikeseink.
Szeptember közepén indult, s ezen a napon be is feje-
zõdött a 4. osztályosok számára az úszótanfolyam a

Hotel Famíliában. Mindenki sikeresen megfelelt az
értékelés során.
Az alsósok az ünnepi mûsor után a Közösségi Házban
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ISKOLAI HÍREK



a Csizmás Kandúr címû színházi elõadást is megcso-
dálhatták.

A városi és iskolai könyvtár szervezésében a magyar
népmese napja alkalmából a 2. osztályosok a �Leg-
kedvesebb mesém� rajzpályázaton bizonyíthatták
ügyességüket. A 3. osztályosok tarisznyájukban mesét
hoztak, melyet felolvastak egymás örömére. Törökné

Ildi néni a 4. osztályos tanulóink
számára mesevetélkedõt szervezett.
A legügyesebb csapat tagjai termé-
szetesen elnyerték jutalmukat.

Amit már mindenki nagyon vár: az
õszi szünet, ami október 28-tól no-
vember 6-ig tart. 

Iskolánk kis kézilabdásai nyáron 25
db Hummel szivacskézilabdával
gazdagodtak. A labdákat a német-
országi testvértelepülésünkön,
Malschban élõ Traudl és Manfred

Six ajándékozta tanulóinknak. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Six-házas-
párnak adományukért. 

Liebe Traudl, lieber Manfred! Wir bedanken uns bei
Ihnen sehr für das tolle Geschenk!

H.J.
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

HONLAP frissítés 

A  honlap frissítéshez 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 kapcsolatban, for-
duljanak hozzánk bizalommal. 

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 méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegy-
tartó, baseball sapka, strandtáska, bögrék, eser-
nyõ, toll+kulcstartó készlet.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyom-
tatás, fénymásolás: 25 Ft/oldal

Nyitva tartásunk:
Novemberben 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

Fotó: Kuruczné Hári Krisztina
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Kedves Gyerekek, Kedves Szülõk! 
Kedves Zamárdiak!
Városunkban évek óta megüljük 
Szent Mártonnak, Pannónia védõszentjének ünnepét. 
Idei programunk rendje november 11-én, pénteken:

16 órától a Közösségi Házban lámpást lehet készíteni
Gubányi Kata segítségével az esti vonuláshoz. Ki-ki
címkétlen, lámpás méretû dunsztosüveget hozzon
magával, és színes leveleket, ollót! Kora este, 18:00
órakor találkozunk a tájház udvarán. Szokásos Már-
ton-napi énekünk begyakorlása
után a lámpásokkal fényt vivõ me-
net végighalad a Fõ utcán. A vonu-
láshoz mindenki hozzon magával
csengettyût! Majd a Közösségi
Házban pár perces megemlékezést
tartunk Szent Mártonról. 
Utána az õ szellemében jó állapotú
vagy új zoknik összegyûjtése követ-
kezik a hajléktalanok számára;
és/vagy lekvárgyûjtés egy idõsott-
hon lakói számára. Aki teheti, ada-
kozzék! 
Ezt követõen a libák mellcsontjá-
nak megvizsgálása zajlik, majd li-
bahúsos szeretetvendégség és já-
ték! Felnõtteket is szeretettel vá-
runk! Aki némi ropogtatnivalóval,
üdítõvel, a felnõttek számára egy
kis újbor-kóstolóval járul hozzá ta-
lálkozónkhoz, szívbõl köszönjük!    

Beszámoló

Aradi vértanúk emlékútján:

Olyan szomorú volt az idõjárás október 6-án, mint an-
nak idején, 1849-ben. A kivégzések hajnalban kezdõd-
tek. Emiatt, meg azért is, mivel az emlékkerékpározás
tempóját nem lehet jól összehangolni a futással, a két-
féle mód idõben elvált egymástól. Reggel fél 7-kor,
szemerkélõ esõben két futó futotta végig az aradi vér-

tanúkról elnevezett utcák távját. Nagyon szép élmény
volt! Úgy futni utcáról utcára, hogy közben bevillan,
most ezért a tábornokért, most amazért történik az
erõfeszítés, egészen más, mint sportból futni! Délután
egy picit kedvezõbb volt az idõjárás, majdhogynem el-
állt az esõ, csupán csak annyi esett, hogy az Ég köny-
nyezésének foghassuk fel. Tarr Péter igazgató úr Su-
lyom csapata idézte meg a vértanúk utolsó gondolata-
it, miközben mindegyik tábornok portréját is láthat-
tuk. A Magyar fájdalom-szobor talapzatára egy új mo-
linót is kitettünk, amely ezentúl a megemlékezés esz-
méjét fogja megmutatni képpel és szöveggel. Az esõ
miatt elõrehoztuk a kitûzõk kiosztását, azután eléne

november
2-a, 9:00-: Szilvi használtruha vásár
4-e, 9:00-: vegyes vásár
7-e, 17:00-: Nabe rendezvénye
10-e, 9:00-: vegyes vásár
11-e, 16:00-18.00: Márton-napi lámpáskészítés

18:00-: Szent Márton-napi felvonulás és 
vigasság

12-e, 17:00-: El Camino - Soós Gábor útibeszá-
molója 

14-e, 17:00-: Egészségõr Egyesület rendezvénye
15-e, 9:00-: vegyes vásár
17-e,  9:00-: német használtruha vásár
19-e: Zamárdi Nõi Kar zenés vigassága
23-a, 9:00-: vegyes vásár

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

keltük szívbõl a Himnuszt, és nekivágtunk a kb. 7 km-
es emlékútnak. A gyermekek egészen katonásan, te-
hát egészen fegyelmezetten alkottak biciklis csapatot.
Mindegyik utcába befordulva fennhangon emlékez-
tettük õket, melyik tábornok utcájában járunk, így
nyitogatva emlékezetük ajtaját, hogy minél inkább be-
ivódjék elméjükbe egy-egy hõs. Visszaérve a Magyar
fájdalom-szoborhoz mécseseket gyújtottunk, csoport-
képet készítettünk, és azzal a jó érzéssel búcsúztunk,
hogy a hazafiság, az áldozatvállalás tekintetében is
van jövõje a városnak, hiszen a rossz idõjárás ellenére
körülbelül harmincan együtt voltunk!

AA A célba érkezettek október 6-án!  (Hirschmann Attila fotója)
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Városi 56-os ünnepség:

Az ünnepségen jelenlévõk valószínûleg egyetértenek
velem, hogy felejthetetlenül szép megemlékezést tar-
tottunk a forradalom és szabadságharc 60. évforduló-
ján! Csákovics Gyula polgármester rövid köszöntõjé-
bõl azt a gondolatot emelem ki, mely szerint az akko-
ri áldozatok az idõben mind hõssé váltak a szívünk-
ben. Az alaphang megadása után az ötödikes diákok-
tól kaptuk az ünnepi mûsort. Õk még kicsik, nem is
tanultak e történelmi eseményrõl, mégis mély átélés-
sel, nagy komolysággal idézték meg történelmünk ma-
gasztossá vált napjait. A gyermeki lélek tisztasága pó-
tolja a tárgyi tudást, és alkalmassá teszi a kisdiákokat
is a drámai események ünnepi megidézésére. Köszö-
net Hodján Beatrix tanárnõnek!

Aztán Oláh Vilmos dr, nyugalmazott sebész
fõorvos tett 56-os tanúbizonyságot. Mintha naplóját
mondta volna el! Orvosként a forradalom kórházá-
ban, a Péterfy utcai kórházban test-
közelbõl élte át az eseményeket.
Mûtötte szinte éjjel és nappal a be-
szállított szabadságharcosokat,
ávósokat, szovjet katonákat. Baj-
társaival az utcai harcok helyszíne-
in is látott rengeteg harci borzal-
mat, tankból kiugráló égõ embere-
ket, súlyos sebesültek százait. A hu-
mor hangján szólt, ha egy-egy ko-
mikus, személyes élményét mesélte
el. Olykor pedig a meghatottságtól
csuklott el a hangja, amikor valami
felkavaró, hõsi történést idézett
meg. Kollegái közül van, akit fel-
akasztottak a megtorlások során,
van, akit bebörtönöztek.

Az idõutazás után a Boglárka citerazenekar
adott rövid koncertet. A magyar népdalok � katona-
dalok, szabadságdalok, keservesek � mennyire alkal-
masak az 56-os ünnep keretébe vonva is! Más évszá-
zadok élményeibõl fakadnak, mégis, az egyetemessé-
gük révén nagyszerû mûsor állítható össze belõlük,
mint ahogy azt Széles Ágota meg is tette. Õ és buda-
pesti zenésztársai ismét nagyon szép ajándékkal ked-
veskedtek a zamárdi közönségnek.

Az ötödikesek jutalma volt, hogy a nagytermi
program után az elsõ koszorúzást megtegyék a Közös-
ségi Ház bejáratánál. A Zamárdi Forradalmi Ifjúsági
Szervezet és a Pesti Srácok mai utódai örömmel tettek
ennek eleget. A megújult Templom téri 56-os emlék-
kõnél pedig a város koszorúja és a Fidesz MPP koszo-
rúja fonta át a szabadságharcosok emlékét. Természe-
tesen a Himnusz és a Szózat nyitotta és zárta ünnep-
ségünket. Áldásos volt ez a másfél óra!

Õ a halálos ítéletet úgy kerülte el,
hogy a kórházba érte jövõ pufajká-
sok nem ismerték, és nála érdek-
lõdve róla, azt mondta, Oláh dok-
tor már Nyugaton van�Még egy
eset az 56-os ifjak hõsiességére:
egy fiú nyaklövést kapott, Oláh
doktor operálta meg, de mivel fon-
tos szervet nem ért a golyó, a fiú
azonnal vissza akart menni harcol-
ni a társai közé. Csak furfanggal
tudta a srácot visszatartani, meg-
ígérte neki, hogy a legnagyobb ki-
tüntetésre terjeszti fel, ha most
ágyban marad addig, míg biztosan
nem lép fel szövõdmény. Oláh Vil-
mos doktor úr visszaemlékezését
megismételhetné a Zamárdi Tv,
higgyék el!
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Álomút-Camino

Helyszín:
Zamárdi Közösségi ház

Idõpont:
2016. november 12
szombat 17 óra

Mesélõ: Soós Gábor

Októberben Vass Melánia neurológus szakorvos
népes hallgatóság elõtt �A demencia megelõzése�
címmel tartott elõadást. Megismerhettük a korral já-
ró memóriaromlás fajtáit, tüneteit, okait és a keze-
lés lehetõségeit. A demencia egyik fajtájának, a
vasculáris demenciának oka ismeretes, legna-
gyobb rizikófaktort az érbetegségek jelentik. A vér-
nyomás rendszeres mérésével és szinten tartásával
sokat tehetünk a betegség megelõzéséért.
Mi is megszívleltük a doktornõ jó tanácsát. Az
egészségügyben dolgozó tagjaink � dr. Halmosné
Valika, Kucsápszkyné Mezei Ildikó, Vatáné Valika �
összejöveteleinken vérnyomásméréssel állnak ren-
delkezésünkre. Akik ezt a szolgáltatást igénybe kí-
vánják venni, kezdés elõtt fél órával korábban ér-
kezzenek a Közösségi Házba.
A doktornõ arról is beszélt, mi magunk mit tehetünk
memóriánk edzése érdekében. A fizikai és szellemi
aktivitás néhány lehetõségét megemlítette. Úgy
gondoljuk, érdemes lenne ezt a területet egyéni ta-
pasztalatokkal kibõvíteni. Ezért kérjük tagjainkat,
hogy januári  ötletbörzénken �Nekem segített, jó
szívvel ajánlom� címmel osszák meg jól bevált
módszereiket, praktikáikat, amellyel eredményesen
befolyásolni tudták a korral járó memóriaromlást.
Feledékenység / ez lehet figyelem hiánya, és nem
biztos, hogy memóriazavar/, szóval feledékenység
ellen ajánlatos feljegyezni a dátumokat! November
14./ a szokásos 2. hétfõ/ most karnyújtásnyi közel-
ségbe kerül advent kezdetéhez. Az elmúlt évekhez
hasonlóan közösen készülünk a szeretet ünnepére.
Összejövetelünk vendége � névjegykártyája szerint

�jóhírhozó�-  dr. Scheiling Ágoston lesz. Ugye ma-
napság a jó hír mindnyájunkra ráfér? Íme, hagyo-
mányos szeretetvendégségünk meghívója:

�Ha jöttök, lesztek, 
ha hoztok, esztek�
Idõpont: november 14./hétfõ/ 17 óra
/vérnyomásmérés fél öttõl/ 

Helyszín: Közösségi Ház

Téma:
� Megbocsátás és elengedés a szeretet jegyében�
Vendég elõadó: dr. Scheiling Ágoston jóhírhozó

Közös ünnepünkre szeretettel várjuk tagjainkat:

Egészségõr Egyesület 
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Köszönjük a
véradást!

2016. október
10-én települé-
sünkön véradás
volt a Közösségi
Házban. Évek
óta évenként
kétszer van véradás, kora tavasszal és õsszel. Míg
márciusban majdnem negyven véradónk jött el e ne-
mes cselekedet megtételére, most �csak� 35 �en jöt-
tünk össze. Ezúton köszönjük még egyszer Nekik,
hogy eljöttek és önzetlenül vért adtak!

Kirándulást az idén nem szerveztünk, de az októ-
beri véradáson megjelent valamennyi véradónkat
várjuk egy fergeteges Márton napi liba bulira no-
vember 12-én, este 6 órára az Alsópincesori Szent
Kristóf pincészetbe.

/Erika/

BARÁTI KÖR HÍREI

Vasárnap, október 16-án került megrendezésre a tájház kertjében az I. ZAMÁRDIÓ Party rendezvény a város lakói
számára.
A rendezõk mindent a dió jegyében szerveztek, így rengeteg diós játékkal várták a családokat.  Volt itt �mókusetetés�,
diólabirintus, mókás diótörõ, dióreptetõ, dióvezetõ, diócsusszantó, de itt voltak a már ismert játékok is, mint a �mocsár-
járás�, memóriajáték és �durr bele Béla�. 
Ezúton is köszönjük a Gamesznek, hogy sokat segített a diós játék elkészítésében és a Tourinform irodának az
ajándékokért és sok segítségért.
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A résztvevõk kiváló ellátásáról egy példás városi összefogás gondoskodott, ezzel is bizonyítva, hogy jó célra mindig lehet
segítõket találni. 
A büfésátorban a rendezvény alatt a Pálfi család és Szabóné Évi fõzte a kiváló forralt bort és teát, és osztotta folyamatosan
a diós finomságokat és málnaszörpöt a jelenlévõknek. 
Az ásványvizet és üdíõket a Parti Büfé, Imre Büfé és Pizza Pazza ajánlotta fel, melyekbõl jutott bõségesen minden láto-
gatónak és a Parti Kupa bicikliverseny résztvevõinek egyaránt. 

Egész nap friss pogácsával és diós-patkóval kínáltuk az érkezõket, melyet a CBA Spórolós biztosított díjmentesen a ren-
dezvényre. A bicikliversenyen indulók ajándékcsomagjaiban is CBA csokik kerülhettek.
Délben 80 adag aranygaluska érkezett a büfébe, melyet a Hausmann étterem ajánlott fel a rendezvény támogatására, és
minden résztvevõ megelégedésére még repetára is jutott.
Már reggeltõl folyamatosan érkeztek a házi finomságok, melyeket dióból készítettek a diós ételek versenyére. Ezeket
Szabados Magdi külön asztalon bemutatta a résztvevõknek, és lehetett kóstolni. A zsûrizés feladatát az idén a dió váltot-
ta fel, hiszen diószavazással döntötték el a kóstolók, mely süti volt a legfinomabb. A szavazáskor diószemeket kellett

A délelõtt folyamán Schwarc Béla �bevágtatott� fogatával, és több �fuvart� is lebonyolított, megszerettetve ezzel a foga-
tozást. A gyerekek kihasználtak minden játékot, amint az a képeken is látszik, sokan még az ebédre sem mentek haza.
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betenni a legízletesebb sütemény poharába, aki a legtöbb diót kapta, az nyerte a versenyt. 

Az összefogáshoz kell még megemlíteni, hogy a SEFAG Szántódi Erdészete engedélyezte egy erdei biciklis állomás
telepítését az erdõben, és az ottani feladathoz, a favágáshoz is biztosította a szükséges fát. A szántódpusztai biciklis
állomásnak az �Ádám Pince� adott otthont, a versenyzõk ellátásáról Csonka Bandi gondoskodott, szintén támogatva ezzel
rendezvényünket. A bringás vetélkedõ egyik állomását a Paintball-pálya biztosította, sõt nyereményként az elsõ két csa-
patnak felajánlott egy paintball-csatát. A St. Kristóf Pincészet helyszínt biztosított a tojásgurításhoz, míg a Petró szerviz
kerékpáros ajándékokkal látott el minket. 

A gyerekek játszottak, a felnõttek forralt boroztak, beszélgettek, és mindenki diós ételeket falatozott kellemes õszi hangu-
latban. 

Fotók: Veit Judit

Eközben beérkezett a Parti Kupa biciklis mezõnye, így megkezdõdhetett a versenyek díjkiosztója. A jelenlévõ szavazók
alapján a diós ételek elsõ versenyét és az ezzel járó ajándékcsomagot Pápai Béláné Marika diós-stanglija nyerte, amihez
ezúton is gratulálunk.
Nincs rendezvény rendezõk nélkül, így ezúton is köszönjük a NABE, Egészségõr és Baráti Kör tagjainak, hogy feláldoz-
va pihenõnapjukat, személyesen részt vállaltak a lebonyolításban.Aki jól érezte magát, jöjjön el újra, aki nem volt ott, azt
jövõre várja a tavalyi dió párja!

V. Parti Kupa

Október 16-án
délelõtt a
T á j h á z
udvaráról star-
tolt el az V.
Parti Kupa.
Voltak már ruti-
nos, visszatérõ

versenyzõk, és mindig akadnak újak. Elõzõ nap még
ijesztgetett az idõ, de aznap a nap is kisütött. Egymás
után indultak el a csapatok a kb. 18 km -es útra,
térképen keresve az állomásokat, ahol érdekes, néha
erõt, néha ügyességet igénylõ feladatok várták õket. 

A verseny idén a négy évszakról szólt. Minden állomá-
son egy-egy évszakhoz köthetõ feladatot kaptak a
játékosok. 

Az elsõ állomás a Csicsókás réten volt, ahol kemény
munkával kellett a télire való tüzelõt szétfûrészelni.

Bizony néhány fiatalnak ez szokatlan munka volt.

A második állomáson, az Ádám pincében a nyár
gyümölcseibõl készült finom házi lekvárokat kellett
ízrõl felismerni. Miután végeztek a feladattal,
vendégül látták õket egy kis zsíros kenyérrel és üdítõ-
vel, hogy a hátralévõ utat bírják erõvel. Az új bicikliú-
ton, a Brettyón keresztül vezetett az út a harmadik

V.



Zamárdi Hírmondó 14.oldal 2016. november

állomásra, a paintball-pályára. Ott némi gyakorlás
után az õszi színes levelekre vadásztak a játékosok. A
fiúk számára ez volt a legkedveltebb állomás.

Negyedik helyszín a Szent Kristóf pincészetnél volt. A
tavaszt egy húsvéti szokás, a tojásgurítás elevenítette
fel. Egy vékony náddal kellett helyes irányba terelni a
tojásokat a fûben.

Az ötödik, egyben utolsó állomás a Rétföldi utcai ját-
szótér volt. Az ottani feladathoz a kellékeket az út
során kellett begyûjteni.  A térkép jelölte helyeken
leveleket kaptak a csapatok, pontosan hatot, amik egy
négy évszakot ábrázoló kép puzzle-darabkái voltak.
Ha felbontották a borítékokat és összerakták a képet,
már indulhattak is vissza a Tájházba. 

A versenyzõk bõven találtak játékokat, enni- és
innivalót a Zamárdió partin, míg az utolsó csapat is be
nem érkezett.

Minden csapat kapott ajándékot, az elsõ három
helyezett érmeket és értékes nyereményeket vehetett
át.

Elsõ helyezett:
barna csapat - Diószegi Zoltán vezetésével
Második helyezett:
rózsaszín csapat - Arnold Máté vezetésével
Harmadik helyezett:
szürke csapat � Erdei Csanád vezetésével

Az elsõ két csapat évek óta nagy versengésben áll, de
ezt a vitát most lezárhatják egy paintball csatával, amit
az elsõ két helyezett nyert.

Köszönet azoknak, akik az állomásokon segítették a
munkánkat, és kitartóan várták a versenyzõket:
Halász Ági, Hirschmann Attila és Renáta, Kajdiné
Ica, Kurucz László, Magyarfalvi Attila és Rita.  A
képeket köszönjük Hirschmann Attilának./Veit/
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NABE HÍREK

A takarékossági világhét kereté-
ben 2016. november hónap máso-
dik felében a Nõk a Balatonért
Egyesület zamárdi csoportja Cse-
rebere akciót hirdet a Közösségi
Házban. A részvételi feltételek és
a pontos idõpont plakátokon és a
facebook oldalunkon lesz megta-
lálható.

2016. november 27-én 15 órától a
zamárdi polgármesteri hivatal elé
sok szeretettel vár minden kedves
érdeklõdõt  advent elsõ vasárnap-

jának ünnepére a Nõk a Balato-
nért Egyesület Zamárdi csoportja.

2016. december elején csoportunk
ismét ellátogat Belegre és Somo-
gyfajszra. Szívesen fogadunk ruha,
játék, mesekönyv felajánlásokat,
illetve egyéb támogatást.  A fel-
ajánlásokat az alábbi elérhetõsé-
geken lehet megtenni:

tkranitz@gmail.com,

Tóth Józsefné (30/313-8310),

Kajdi Tiborné (30/947-2925)

Életmód csoport indul
2016 novemberétõl a Közösségi Házban, amely minden héten csütörtökön 14-16 óráig  kerül megrendezésre

(teadélután keretében)

A beszélgetõs csoport célja: 
a lakosság életminõségének megõrzése és javítása,

testi � lelki - szellemi egyensúly megtartása és fejlesztése
ezen kívül személyes esetkonzultációra is van lehetõség
az élet aktuális, és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban 

Szeretettel várok minden érdeklõdõt !

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

Zamárdi Város Önkormányzat
Család - és Gyermekjóléti Szolgálata
8621 Zamárdi, Kossuth Lajos u. 16.

Tel.: 84/349-040

Helyszín: Zamárdi Közösségi Ház
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Nõ absztrakt ingben

�A mûvészet lemossa a lélekrõl a mindennapok porát.�
/Pablo Picasso/ 

Tálos Ágotának ezt az olajfestményét mindig is szerettem.  Olyan
tiszta, méltóságteljes nyugalmat, megbízhatóságot sugároz. Aztán
szeptember végén ez a portré méltó helyére került. Szigetszentmik-
lóson rendezték meg az Arc-kép kiállítást, ahova az ország neves
képzõmûvészeit hívták meg, köztük Ágotát is. Ezzel a képpel neve-
zett és lett második helyezett, ami nagy elismerés, ismerve a meghívottak névsorát.
A kiállításon résztvevõ képzõmûvészek közül többen jártak már Zamárdiban, és láthattuk munkáikat
a mûvésztelepen, amit Tálos Ágota az idén VI. alkalommal szervezett meg.
Ágota a Berkenye-kör tagjaként is sokat tesz a város mûvészeti és kulturális életéért.
Galériájában jegyzett és díjazott alkotók festményei, grafikái kapnak helyet. Rajztanfolyamain pedig
már sokan kipróbálták rajz és festészeti tudásukat, hiszen valahol mindenkiben munkálkodik egy kis
alkotni vágyás és kíváncsiság. Akik részt vettek már kurzusain, elmondják, hogy gyerekekbõl és fel-
nõttekbõl egyaránt elõhozza a kreativitást.
A képzõmûvészek munkájában fontos, hogy hol élnek, alkotnak, hiszen ez meghatározó tényezõ
munkáiban. Ágotának a Balaton, Zamárdi szeretete fontos, inspiráló, és ezt az érzést viszi el az or-
szág minden pontjára, ahol kiállítják képeit.
A megérdemelt díjat 2016. szeptember 24-én vette át, amihez szívbõl gratulálunk!

/Veit/



Köszöntöm a kedves olvasókat. A Zamárdi Petõfi
Sportegyesület híreivel jelentkezünk.

Asztalitenisz: Október 19-én a tornacsarnokban
folytatódott a Dél-balatoni amatõr férfi bajnokság. A
zamárdi vegyes csapat tisztességgel helytállt a ba-
latonföldvári csapat ellen, de vereséget szenvedett.
A következõ ellenfél Balatonszárszó csapata lesz.
Szerdán és pénteken edzenek 18 órától, melyre
szeretettel várnak társakat-játszópartnereket is.
Atlétika: Szomorú hír érkezett Debrecenbõl. El-
hunyt Makó Ernõ veteránatléta, aki nagyon szoros
kapcsolatot ápolt Dobribán Géza bácsival. Legjobb
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PETÕFI SE HÍREI

Elszállt a fecske,

üres a fészke,

de mintha most is

itt ficserészne,

úgy kél a nap, és

úgy jön az este,

mintha még nálunk

volna a fecske.

Még egyelõre

minden a régi,

bár a szúnyog már

bõrét nem félti,

és a szellõ is

be-beáll szélnek,

fákon a lombok

remegnek, félnek.

Valami titkon,

valami készül:

itt-ott a dombon

már egy-egy csõsz ül:

Nézd csak a tájat,

de szépen õszül

KÁNYÁDI SÁNDOR:

VALAMI KÉSZÜL



eredményeit rúdugrásban érte el (bajnok, országos
csúcstartó), de Zamárdiban is sokat versenyzett
dobó számokban.

Szeptember 21-én rendezték meg az õszi elsõ
gyermekatlétikai versenyt Szekszárdon. A Magyar
Olimpiai Bizottság által szponzorált Sport XXI. prog-
ramon egyéni versenyszámokban mérhették össze
tudásukat a 11-12 éves atléták. A regionális verse-
nyen 3 megye, 7 város atlétái vettek részt. Az egye-
sületünk színeit 7-en képviselték. Szabó Vivien
kislabdahajításban, Battonyai Boldizsár súlylökés-
ben gyõzött. Pintér Jázmin 60m futásban második,

Battonyai Boldizsár kislabdahajításban lett máso-
dik, Kalmár Dávid harmadik.

Október 1-jén ugyanitt már a 11 és a 13 éves atlé-
ták csapata versenyzett. A diákolimpiákhoz képest
itt már több ügyességi szám is szerepet kap. A rúd-
ugrás, gátfutás, diszkoszvetés újdonság a korosz-
tályban. Az U11: 5. helyen végzett, az U13: 6. lett. A
7-9 évesek is megkezdték a terem versenyekre a
felkészülést. November 16-án a Kölyökatlétika
program körzeti versenyét rendezzük a tornaterem-
ben.

Labdarúgás: Az utánpótlásban 3 csapa-
tunk játszik focifesztiválokon. A 7, 9, 11
évesek szombatonként játszanak a siófoki
körzetben. A lelkesedés nagy, és a muta-
tott játék is biztató. A legkisebbek - 10-en -
az óvodában készülnek. A felnõttek és a
U21 eredményérõl a következõ lapban
számolunk be.

Tollaslabda: Október 16-án Seregélyesen
rendeztek amatõr versenyt. A kezdõ kate-
góriában Bokor Bulcsú állhatott a dobogó-
ra, Nagy Marci 9. a 12 fõs mezõnyben. A
haladóknál 20 fõs vegyes mezõnyben Sza-
bó Réka bronzérmes, Ficsor Nóra 10., Sza-
bó Gergõ 12., Gál Laci 13., Nagy Iván 16.,
Nagy Nadin 18., Ficsor Zsófia 19. lett. A fel-
nõttek mezõnyében Galó Tibor 6. helyen
végzett. Páros mérkõzésekben még nincs
gyakorlatunk, de legalább többet tanultunk
az ügyesebb versenyzõktõl. A következõ
meccs Segesden (Nov.26.) vagy a Zala
megyei Bagodon (Dec.2.) lesz.

Galó Tibor
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�Mindig tud adni, akinek a szíve
szeretettel van tele.
A szeretethez nem kell teli er-
szény.�

/Szent Ágoston/
Egy év kihagyása után idén is sze-
retnénk megtartani adventi vásá-
runkat.Tervezett idõpontja: de-

cember 3., szombat, 9-16 óráig.

Hogy ne kelljen szállítani az összegyûlt portékát, �házon
belül� maradunk, tehát a Fõ utca - Honvéd utca sarkán lé-
võ épületben rendezzük meg.

Ehhez kérjük a kedves zamárdi lakosok és nyaralótulajdo-
nosok segítségét. Szívesen fogadunk jó állapotú - tiszta - ci-
põt, ruhanemût, feleslegessé vált - de még használható -
használati és dísztárgyakat, házi készítésû lekvárt, befõttet,
savanyúságot. Mindezeket kedvezõ áron megvehetik a
vásárra látogató érdeklõdõk, talán megkönnyítve ezzel ka-
rácsonyi ajándékbeszerzésüket. A bevételbõl a legrászorul-
tabbakat - akiknek a vásári alacsony ár is gondot jelenthet -
szeretnénk támogatni. Örömmel vennénk tartós élelmiszer
hozatalát is - lisztet, cukrot, olajat, konzervet stb. -, hogy a
nehéz körülmények között élõ családokat,

egyedülállókat megajándékozhassuk a szeretet ünnepére.
/Természetesen ezek nem kerülnek vásári eladásra.../
2015 karácsonya elõtt 12 helyre tudtuk - adományozóink-
nak köszönhetõen - elvinni �szeretetcsomagunkat�/felaján-
lott SPAR-utalványokat.

A vásárra szánt cikkeket a plébániahivatalban lehet leadni
- Friesz Enikõnél - keddi, csütörtöki és pénteki napokon 8-
12-ig.
Tartós élelmiszer hozatalára a rendezvény után is van lehe-
tõség: december 5-én - fogadónapunkon - 14-16 óráig ka-
ritász termünk �nyitott�.

Egyik rászorulónknak gondja támadt a fûtéssel: veszélyessé
váltak az elhasználódott gázkonvektorai. Ha valaki tud se-
gíteni birtokában lévõ,mûködõképes konvektorral, hálásak
lennénk. Ugyancsak várunk még 44-es méretû - lehetõleg
téli - férficipõre.

Támogató segítségüket, az adventi vásárra és a karácsonyi
szeretetcsomaghoz szánt adományaikat elõre is köszönjük!
Telefonos elérhetõségünk: 84 - 348 - 524
Számlaszámunk. 50800221 - 10007606

B. Sch. M. 

KARITÁSZ HÍREK
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2016. november

Zamárdi plébániatemplom

csütörtök 17 óra

péntek 7:30

szombat 17 óra

vasárnap 8:30

Zamárdi üdülõtelepi kápolna

nincs szentmise

Balatonendréd

vasárnap 10 óra


