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Fotó: Kuruczné Hári Krisztina

Fotó: Cziglényiné Molnár Katalin

Kányádi Sándor:
Február hónapja

Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a

kolbász meg a hurka.

Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,

nemcsak kívül, bévül 
is kell a jó bunda.

Addig tart tehát, míg
akad a padláson,

minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.

De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,

február hónapja
magát összehúzza.

Mintsem hogy tengõdjék
spenóton, salátán,

inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.

Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,

nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló

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

Csákovics Gyula polgármester köszöntötte az ülésen
Oláh László alezredes urat, aki tájékoztatást adott
Zamárdi települést érintõen a katasztrófavédelmi igaz-
gatóság részérõl.

Oláh László tájékoztatást adott arról, hogy Zamárdiban
mentõcsoport alakult, 15 fõ bevonásával, akik október 9-
én sikeres vizsgát tettek. Feladatuk a belvízvédelem és a
viharkár elhárítás lesz. Megköszönte a zamárdi Önkor-
mányzat eddigi segítségét, és további sikeres együttmû-
ködést kívánt.

A képviselõ-testület

1. - elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költség-
vetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról,
pénzügyi egyensúlyi helyzetérõl szóló beszámo-
lót, az Önkormányzat 2017. évi belsõ ellenõrzési
tervét, valamint kockázatelemzését.

2. GAMESZ belsõ ellenõrzésérõl jelentés

- elfogadta a GAMESZ belsõ ellenõrzésérõl szó-
ló jelentést és az intézményvezetõ intézkedési
tervét, mely 2016. november 1-jétõl érvényes.

- az intézmény mûködésével kapcsolatban továb-
bi vizsgálatot nem tart szükségesnek lefolytatni.

3. ASP országos rendszerhez csatlakozásról dön-
tés

- támogatási kérelmet (pályázatot)  nyújt be a
�Széchenyi 2020� keretében meghirdetett
�Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez� címû
(KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) jelû intézkedésre,
mely alapján Zamárdi Város Önkormányzata a
rendszercsatlakozáshoz szükséges informatikai
infrastruktúra megteremtésére maximum
6.000.000 Ft-ra pályázik. 

4. Zamárdi, Honvéd utca � 7-es fõút löszfal stabi-
lizálási munkái

- a Zamárdi, Honvéd utca � 7-es fõút keresztezõdé-
sénél lévõ löszfal stabilizálási munkáinak elvégzé-
sére a Muszasi Kft.-t bízza meg 3.600.000,-Ft +

Áfa = 4.572.000,-Ft díjért, továbbá 457.200,-Ft
összegû tartalék keretet biztosít a feladat elvég-
zésére. A hiányzó pénzügyi keretet a kt. a 2017.
évi költségvetés terhére biztosítja.

5. Zamárdi, Honvéd utca � 7-es fõút löszfal stabi-
lizálási munkáinak mûszaki ellenõrzése

- a �Zamárdi, Honvéd utca � 7-es fõút keresztezõ-
désénél lévõ löszfal stabilizálási munkáinak mû-
szaki ellenõrzésével a Pannon-Gádor Mérnöki
Iroda Kft.-t bízza meg 190.000,- Ft+ÁFA díjért. 

6. Zamárdi, Ponty utca útépítési munkái közbe-
szerzési eljárását lezáró döntés

- �Zamárdi, Ponty utca útépítési munkái� közbe-
szerzési eljárás során, a képviselõ-testület tagjai
név szerinti szavazással 7 igen és 0 nem szavazat
mellett, az alábbi eljárást lezáró döntést hozták:

- �Zamárdi Ponty utca útépítési munkái� tárgyú
beruházás elvégzésével az Fecske Kft.-t bízza
meg 29.915.900,- Ft. +27% ÁFA díjért. 

7. Zamárdi, Endrédi utcai járda útépítési munkái
közbeszerzési eljárást lezáró döntés

- �Zamárdi Endrédi utcai járda útépítési munkái�
tárgyú beruházás elvégzésével az 2. sz. Mélyépí-
tõ Kft-t. bízza meg 22.899.800,- Ft. +27% ÁFA
díjért.

8. - megalkotta 32/2016.(XI.22.) önkormányzati
rendeletét a közútkezelõi hatáskörök átruházá-
sáról, az államháztartáson kívüli források átadá-
sáról, átvételérõl és az államháztartás körébe
nem tartozó természetes személyek, jogi szemé-
lyek és egyesületek támogatási rendjérõl szóló
31/2014. (VI.24.) számú rendelet módosításáról,
34/2016. (XI.22.) számú önkormányzati rendele-
tét a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló
8/2011. (IV.19.) számú rendelet módosításáról.

9. Zamárdi körforgalom látványtervével kapcsola-
tos döntés

- úgy dönt, hogy Radev Gergõ részére a zamárdi
körforgalom (elkerülõ út) látványtervének elké-
szítéséért 100.000,- Ft bruttó összeget megfizet.

- Radev Gergõ egyúttal a fenti körforgalom lát-
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ványtervével kapcsolatos szellemi alkotáshoz fû-
zõdõ jogairól lemond, a lemondást követõen az
Önkormányzat és általa megbízott személyek a
látványtervet szabadon felhasználhatják, sokszo-
rosíthatják, kezelhetik, megjeleníthetik, szer-
keszthetik, átterveztethetik.

10. Balatonendréddel együttmûködési megállapo-
dás közös pályázattal kapcsolatban

- megtárgyalta a Balatonendréd község Önkor-
mányzatával együttesen benyújtásra tervezett,
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú külterületi utas pá-
lyázatot, amelynek keretében erõgép és egyéb
felszerelések beszerzésére kerülne sor.

- hozzájárul ahhoz, hogy Zamárdi  a pályázati fel-
hívásban  szereplõ  önerõt biztosítsa,  és  Bala-
tonendréd községgel együttesen maximum
10.000.000,- Ft erejéig a gépek és felszerelések
beszerzésére pályázzon.

11. Magyar Tenisz Szövetség megkeresése

- a Magyar Tenisz Szövetség ajánlatát megtárgyal-
ta, és egyetért azzal, hogy 2017. június 5-én a
Zamárdi, Bácskai utcai teniszpályán férfi tenisz-
verseny kerüljön megrendezésre, majd további
egyeztetéseket követõen a 2018. és 2019. évek-
ben is.

Zamárdi Város Önkormányzata a versenyek sikeres
megrendezése, lebonyolítása érdekében az alábbi anyagi
kötelezettségek megfizetését vállalja:
a) a 2017. évben megrendezésre kerülõ verseny
költségeibõl 1.500.000, a 2018. évben megrendezésre ke-
rülõ verseny költségeibõl 2.000.000,- Ft, a 2019. évben
megrendezésre kerülõ verseny költségeibõl 2.200.000,-
Ft. A képviselõ-testület a Bácskai utcai teniszpálya je-
lenlegi üzemeltetõjével javasol tárgyalásokat folytatni a
teniszverseny megrendezésével kapcsolatban.

12. BFT- Településfejlesztési beruházások támoga-
tására kiírt pályázat

- támogatási kérelmet kíván benyújtani a Balaton
Fejlesztési Tanács által kiírt Településfejlesztési
beruházások támogatására kiírt pályázat kereté-
ben.

13. ATTROY Kft 2017. évi parkoló bérleti ügye

- az idei évhez hasonlóan engedélyezi, hogy az
ATTROY Kft. a 2017. évben a Szent István utca

déli oldalán 6400 m2-t 800.000,- Ft bérleti díjért
a Balaton Sound fesztivál idõtartama alatt par-
kolóként hasznosítsa, illetve amennyiben több-
lethasználat lesz, azt arányosan fizetni szüksé-
ges. A bérlõ a Richter Cirkusz és a paintball pá-
lya üzemeltetõivel egyeztessen.

14. Friesz Kázmér síremlékével kapcsolatos döntés

- nem támogatja, hogy önkormányzati költségen
alakítsák ki Friesz Kázmér síremlékét.

15. Zamárdi Baráti Kör javaslatainak megtárgya-
lása

� kéri, hogy a kikötõ bérleti szerzõdéseket két
éves idõtartamra kösse meg a hivatal azzal, hogy
a bérleti díjak minden évben a költségvetéskor
felülvizsgálatra kerülnek és  változhatnak.

� egyetért a zajmérésre vonatkozó rendelkezés
beépítésével a szerzõdésekbe a zajforrással érin-
tett rendezvények, helyszínek tekintetében.

� egyetért és kéri a parti orvosi konténer légkon-
dicionálásának megoldását.

� a volt, számozott közök kátyúzásával egyetért.
� a Kossuth Lajos utca végén (Damjanich-Kiss Er-

nõ utca közötti szakaszra) sürgõsséggel kéri ön-
kormányzati ingatlanon a járda kialakítását, ez-
zel párhuzamosan -a  magánterületre esõ-  ko-
rábbi járda felbontását.

� kéri egy személyzetet nem igénylõ mozgáskorlá-
tozotti bejáró (lehetõség szerint rámpa) kialakí-
tását a szabad strandon olyan helyen, amely
frekventált (pl: Elter-Puller büfésor).

� nem kíván a lomtalanítás idõpontján módosíta-
ni, azaz marad a tavaszi idõpont. 

16.GAMESZ tehergépkocsi vásárlása

-  egyetért azzal, hogy jövõ évre vonatkozóan a
GAMESZ gépparkjának korszerûsítését -elsõsorban
amennyiben lehetõség lenne rá, pályázati úton új gépko-
csik vásárlásával-, amennyiben nem, akkor lehetõség
szerint használt gépjármû vásárlásával.

17.Ángyán Balázs közterület-használati kérelme

- nem engedélyezi Ángyán Balázs vízi sport- és élmény-
park üzemeltetéséhez szükséges terület engedély kiadá-
sát.
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18. Szélescsapás egy részének aszfalttal történõ ellátása

- a jövõ évi költségvetésbe betervezi a Rétföldi utca és az
erdészház bejárata között 510 fm hosszúságú 4.00-4.30
változó szélességû, jó állapotú, zúzalékos út mart aszfalt-
tal történõ ellátását.

19. Sporttelep kerítés kialakítása

-  úgy dönt, hogy a sporttelep vasút felõli részén a
GAMESZ által a terület kerüljön feltöltésre, hogy a még
szükséges kerítés kialakításra kerülhessen. A képviselõ-
testület vállalja a területre történõ föld szállításának
költségét, amely várhatóan 300.000,- Ft+ÁFA.

20.Általános Iskola közmûveinek szétválasztása

-  úgy dönt az iskola átadásával kapcsolatban, hogy az
önkormányzati kezelésben maradó konyha és néprajzi
múzeum épületnél a víz, villany, gáz közmûvek különvá-
lasztására almérõsítés legyen. A tervezett munkálatok
elvégzésére 2.000.000,- Ft keretösszeget biztosít az álta-
lános tartalék terhére. 

21. A 2017/2018-es tanévre vonatkozóan az iskolai kör-
zethatárok megállapítása

- megtárgyalta, hogy a 2016/2017-os általános iskolai
körzethatárokon nem kíván módosítani, ezért azokat

tartja érvényben a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan. 

22. Fõnix Energiaszolgáltató Zrt. 

- megtárgyalta a Fõnix Energiaszolgáltató Zrt beadvá-
nyát, és nem tud önkormányzati területet a vállalkozás
céljára biztosítani.

23. Lantem 2000 Kft ajánlata

- megtárgyalta a Lantem 2000 Kft. ajánlatát, és nem kí-
ván együttmûködési megállapodást kötni. Az Önkor-
mányzat az eddigi gyakorlata alapján kívánja az önkor-
mányzati területeket hasznosítani.

24.Velekey Gergõ motoros, jótékonysági rendezvény
megtartásával kapcsolatos kérelme

- megtárgyalta Velekey Gergõ kérelmét a motoros, jóté-
konysági (véradással egybekötött) rendezvény megszer-
vezésére vonatkozóan és engedélyezi, hogy március vagy
október hónapban önkormányzati területet vegyen
igénybe a fenti célra.

Matyikó Zsuzsa

Tájékoztató

Zamárdi Város Önkormányzata képviselõ-testületének
2016. december 12-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester a napirendek tárgyalása
elõtt Török Ferencné könyvtárost köszöntötte 30 éves
könyvtárosi munkája elismeréseként, és átadta az ezzel
járó pénzjutalomról szóló értesítést és emléklapot,
egyúttal megköszönte az eddig végzett lelkiismeretes
munkáját, és a további munkához sok sikert kívánt.

A képviselõ- testület

1. Általános Iskola vagyonkezelésbe adására vo-
natkozó szerzõdések, megállapodások megtár-
gyalása

- úgy határoz, hogy a Zamárdi Fekete István Általános
Iskola és AMI elnevezésû intézményét (iskolaépületet a
tornacsarnokkal) - törvény erejénél fogva, 2017. január
1-tõl - ingyenes vagyonkezelésbe adja a Siófoki Tankerü-
leti Központ részére. 
- az Önkormányzat és a Tankerületi Központ között kö-

tendõ vagyonkezelési szerzõdést és megállapodást elfo-
gadja. 

2. 2016. évi régészeti feltárás pénzügyi elszámolá-
sa

- a beszámolót elfogadja, illetve a feltárásra 2017.
évben 2 M Ft összeget biztosít a költségvetés ter-
hére. 

- kéri, hogy amennyiben a feltárandó magánterü-
letek közül valamelyik tulajdonos nagyobb anya-
gi áldozatot vállal, az részesüljön a feltárásnál
elõnyben.

3. EVMA Bt kérelme 
- megtárgyalta az EVMA Bt kérelmét, és a részé-

re 2016. évre biztosított 250.000,- Ft összegû tá-
mogatás felvételét 2017. évben engedélyezi.

4. Települési Egészségterv elfogadása
- megtárgyalta és elfogadja a Zamárdi város ön-

kormányzatának Települési egészségtervét azzal
a kiegészítéssel, hogy a 2017. évi költségvetésbe
kerüljön beépítésre egy-egy, férfiak és nõk ré-
szére biztosított szûrõprogram megszervezésére
költségkeret, illetve a gyermekek részére gyógy-
torna foglalkozás költsége is.
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5. Egészségõr Park létrehozása
� megtárgyalta a Zamárdiak Zamárdiért szerve-

zet javaslatát a Zamárdi, Honvéd utcában létre-
hozandó Egészségõr Parkkal kapcsolatban, és az
alábbiakat fogadja el:

� az Egészségõr Park létrehozását támogatja, a
szükséges költségeket a 2017. évi költségvetés-
ben biztosítja, maximum 2.5 M Ft erejéig a mel-
lékelt költségbecslés alapján, rekreáció eszkö-
zök beszerzése és telepítése nélkül.

� megbízza Fontányi Zsoltot az ajánlatkérésekre.

� kéri, hogy a civil szervezet bonyolítsa az ügyinté-
zést, de a Polgármesteri Hivatal a pénzügyi lebo-
nyolításban mûködjön közre.

6. OVI-Foci pályázat benyújtása

- a jövõ évi költségvetésben 4.000.000,- Ft önrészt
biztosít a Dobribán Géza sporttelepen pályázat
útján megvalósítandó óvodai focipálya kialakítá-
sára (kézilabda- vagy teniszpálya területe).

7. Tourinform Iroda javaslatainak megtárgyalása

- a javaslatokat megtárgyalta, és az alábbiakat fo-
gadja el:

- egyetért azzal, hogy a Kossuth Lajos utcai ren-
dezvénytér zöldterületének hasznosítására a bi-
zottság a következõ ülésére méretarányos rajz
alapján hozzon döntést, továbbá a költségveté-
sen felüli + 2 M Ft összegrõl is a következõ ülé-
sen tárgyal a bizottság.

- a rendezvénynaptárt elsõ fordulóként elfogadja,
azzal február 18. helyett február 25. az óvodai
SZM bál idõpontja, továbbá a teniszverseny idõ-
pontja május 15-22. közötti idõpontban realizá-
lódott. 

- kéri a II. Tollaslabda-versenyt április 23. napjára
beütemezni a naptárba.

- a Jegenye térre szezonnyitó megtartását nem tá-
mogatja.

- a végleges rendezvénynaptárt a 2017. januári
ülésén tárgyalja meg. 

- egyetért azzal, hogy a rendezvényekkel kapcso-
latban a közterület-felügyelettel minden esetben
történjen egyeztetés. 

- egyetért azzal, hogy a lakossági fórumra idõpont
sem a rendezvénynaptárban, sem a munkaterv-
ben ne kerüljön megjelölésre. Amennyiben a te-
lepülés érdekében szükséges, akkor a képviselõ-
testület soron kívül fog lakossági fórumot össze-
hívni.

- a honlapon fórum üzemeltetését nem támogat-
ja.

- egyetért azzal, hogy a bizottság a drónverseny

megrendezését a következõ ülésén kívánja ismét
tárgyalni a verseny konkrét részleteinek ismere-
tében.

- egyetért azzal, hogy a végleges, elfogadott ren-
dezvénynaptárban szereplõ rendezvényeken kí-
vül 2017. évben több rendezvényre vonatkozóan
ne folytassanak tárgyalásokat. 

8. Sporttelep atlétikai pálya felújítása

- megtárgyalta, és a Sporttelep atlétikai pálya fel-
újítását engedélyezi az Önkormányzat anyagi
hozzájárulása nélkül. 

- úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólag a fel-
újításhoz szükséges 200.000,- Ft összegû tervezé-
si költséget biztosít a Petõfi Sportegyesület szá-
mára, a 2017. évi költségvetés terhére. A pályá-
zat összes további költségét és ügyintézését az
egyesületnek kell vállalnia.

9. Varga László ajánlata Zamárdi, Fõ utcai védett
épület megvásárlására

- köszönettel vette Varga László ajánlatát, de nem
kívánja a Zamárdi, Fõ utcai (Hajmási Gyuláné-
féle, nádtetõs ház) védett épület megvásárlását.

10. Balázs Márk ügyében tájékoztatás (homoktövis
ültetvény)

- Balázs Márk ügyében (homoktövis ültetvény) a
tájékoztatást tudomásul vette. 

- elõzõ határozatát továbbra is  fenntartja, továb-
bá kártérítés esetén a területen érintett gazdák
is vállaljanak részt a kifizetésbõl. 

11. GAMESZ részére tehergépkocsi vásárlása
- egyetért a használt tehergépkocsi (MAN) meg-

vásárlásával maximum 10.5 M Ft+ÁFA össze-
gért azzal, hogy a szükséges felszerelés (daru)
kerüljön kiépítésre a gépjármûvön.

A szükséges összeg a költségvetésben rendelke-
zésre áll.

- úgy dönt, hogy mivel az adásvétel vélhetõen át-
húzódik a jövõ évre, a vételár és a forgalomba
helyezés költsége a 2016. évi költségvetést ter-
helje.

12. Borsfai Attila kérelme (Zamárdi, Sellõ utca)

- úgy dönt, hogy a Sellõ utcában a kérelemmel
érintett ingatlan elõtti közterület kerüljön ere-
deti állapotában helyreállításra, mivel a kérel-
mezõ nem tett eleget a KT határozatnak.

M.Zs.
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Tisztelt Lakosság!

A zamárdi körzeti megbízottak Zamárdiban minden hónap második szerdáján 10.30 � 11.30
óráig fogadóórát tartanak a polgármesteri hivatalban.

Molnár Balázs fõtörm. 06-70-415-9728

Jócsik Mihály zls.        06-30-535-3192

Balatonföldvári rendõrõrs: 06-84- 340-004

Aktuális járõr: 06-20-448-7941, illetve 112 vagy 107-es telefonszám.

Zamárdi PMH

Zamárdi Város Önkormányzata
Polgármesterétõl 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

Telefon: 84/348-400, 348-711. 
E-mail: titkarsag@zamardi.hu

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 
közmeghallgatást tart

2017. február 15-én (szerdán) 1400 órai kezdettel

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Zamárdi Városháza nagyterme (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.)

Napirendi pontok:

1. Zamárdi Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi költségvetés tervezete

Elõterjesztés szóban, elõadó: Csákovics Gyula polgármester

2. Egyéb � felvételre javasolt és elfogadott � napirendek

Zamárdi, 2017. január 13.

Csákovics Gyula sk.
polgármester

*Az SZMSZ 67. §. (4) bekezdés alapján napirendi javaslatokat, észrevételeket a fenti postai címre, postán, valamint a pol-
gár mesteri Hivatal portáján elhelyezett ládába- névvel, elérhetõség megjelölésével- lehet küldeni, bedobni a fenti idõpontig.
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ÓVODA HÍREI

�Január, január, mindig hócsizmá-

ban jár�, és a gyerekek örömére vég-

re nemcsak papírból gyúrtunk hógo-

lyót, de igazából is tudtunk az udva-

ron hócsatázni. Elõkerültek a szán-

kók is, egymást húzták, tolták, nem

lehetett megunni. A gyerekek szíve-

sen kísérleteztek a hóval, jéggel, a

kinti fenyõfára színes jégdíszeket is

aggattak. Természetesen a kismada-

rakról sem felejtkeztünk meg, min-

den héten feltöltjük eleséggel a ma-

dáretetõket. A csoportokban az óvó

néniket körbe ülve téli meséket hall-

gattak az ovisok, sok új havas, hóem-

beres dalocskát tanulhattak meg. A

faliújságokat a gyerekek által készí-

tett hópelyhek, hóemberek, korcso-

lyák, kesztyûk színesítették. A hó-

napban heti témáink közt szerepelt a

helyes öltözködés, téli idõjárás jellemzõi, téli Balaton, az

orvos gyógyító munkája, betegségek, gyógyítás. 17-én a

nagycsoportosok Siófokon színházba látogattak. 

Széll Attiláné Anikónak 25 éves jubileuma alkalmából

szívbõl gratulálunk, valamennyi munkatársa nevében kí-

vánunk az elkövetkezendõ években is sikeres és eredmé-

nyes munkát. 
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ISKOLAI HÍREK

Január 3-án kicsit korán, de erõre kapva kezdtük a munkát.

A hónap nagy része a kultúra napjához kapcsolódó házi

versenyek jegyében telt. 

Az alsósok a mesemondó-, a felsõsök a versmondó-verse-

nyen már december utolsó tanítási napjaiban elkápráztat-

ták a hallgatóságot.

5-én a 3-4. osztályosok nyelvtan-helyesírás versenye zajlott. 

10-én az alsósok népdaléneklõ-, 12-én matematikaverse-

nyen vettek részt.

11-én a hangos olvasási verseny hozta lázba alsósainkat.

Ezúttal a városi könyvtárban szerveztük a megmérettetést.

A felsõsök fogalmazásban és helyesírásban vetélkedhettek.

17-én rajzversenyen mutatkoztak be ügyes kezû diákjaink.

19-én Siófokon a Lotz �Szövegértési verseny� megyei for-

dulójában 14 tanulónk versengett. A hatodikosoknak köny-

nyebb dolguk volt, õk ugyancsak Siófokon színházi elõadást

tekinthettek meg.

20-án zárult a félév, s ezen a héten csodálhattuk meg nép-

táncosainkat, akik félévi vizsgát tettek.

23-án a városi kultúra napi ünnepségen megemlékeztünk

Kölcsey Ferencrõl, Himnuszunk szerzõjérõl. Ezt követõen

házi versenyeink gyõztesei vehették át jutalmukat. 

Legjobb vers- és mesemondóink, valamint népdalénekese-

ink nagyszerûen mutatkoztak be a szép számban jelenlevõ

közönségnek.

*

Január 11-én utoljára szólt a csengetés Szabóné Apró Ju-

dit kolléganõnknek. Judit 1996 óta, tehát 20 tanéven át dol-

gozott iskolánkban. Fiatalos lendületével, szigorúságával,

lelkiismeretes nevelõ- oktatómunkájával, derûs személyi-

ségével sok nebuló tudását alapozta meg. Nagy ûrt hagy

maga után, nem lesz egyszerû õt pótolni. Judit, élvezd a

megérdemelt pihenést! 

H.J.

Szabóné Apró Judit tanítónõ nyugdíjba
vonult. Zamárdiban 20  tanéven át tanított.

Alsós olvasási verseny:Makláry Nóra, Horváth Izabella
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Alsó tagozat
Mesemondó verseny:

· 1. osztály: Sárdi Eszter
· 2. osztály: Volenszki Dalma Adél
· 3. osztály: Péter Kincsõ Katalin
· 4. osztály: Szentkuti-Kiss Örs

Nyelvtan, helyesírási verseny:
· 3. osztály: Szabó Lili
· 4. osztály: Gruber Ádám

Olvasási verseny:
· 3. osztály: Makláry Nóra Magdolna
· 4. osztály: Horváth Izabella

Matematikaverseny:
· 3. osztály: Bertalan Péter
· 4. osztály: Szentkuti-Kiss Örs

Rajzverseny:
· 1. osztály: Makláry Flóra Éva
· 2. osztály: Iberpaker Boróka
· 3. osztály: Makláry Nóra Magdolna
· 4. osztály: Bándi Balázs

Népdaléneklõ verseny:
· 1. osztály: Péter Hajnal Zsófia
· 2. osztály: Volenszki Dalma Adél
· 3. osztály: Péter Kincsõ Katalin
· 4. osztály: Ujvári Patrícia

Felsõ tagozat

Versmondó verseny:
· 5. osztály: Iberpaker Anna
· 6. osztály: Erdei Csenge Kincsõ
· 7. osztály: Papp Veronika
· 8. osztály: Bokor Levente

Helyesírási verseny:
· 5. osztály: Eidenpenz Bianka
· 6. osztály: Balogh Hanna
· 7. osztály: Ficsor Nóra
· 8. osztály: Szabadkai Réka

Fogalmazási verseny:
· 5. osztály: Botlik Regina
· 6. osztály: Brucker Péter
· 7. osztály: Kovács Laura, Gál László Bulcsú
· 8. osztály: Kopeczky Panna Lili
· Különdíjas: Takács Flóra

Pitagorasz matematikaverseny:
· 5. osztály: Eidenpenz Bianka
· 6. osztály: Szabó Vivien
· 7. osztály: Borsos Krisztián
· 8. osztály: Erdélyi Norbert

Énekverseny:
· 5. osztály: Király Áron
· 6. osztály: Erdei Csenge Kincsõ
· 8. osztály: Szolga Lili

Kultúra napi díjazottak

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Az Egészségõr Egyesület beszámolója a 2016. évi munkáról.

� Itt az újév, újat hozzon
Régi jótól meg ne fosszon,
De ha többet nem is adhat,
Vigye el a régi rosszat!�

Vigye el a betegséget,
Adjon nekünk egészséget!

2017. év elsõ összejövetelén szokásunkhoz híven vissza és
elõre tekintünk. Azzal a céllal nézünk vissza kritikusan az
elmúlt évre, hogy a régi jót, a beváltat megtartsuk, de ha
kell, tudjunk újat kipróbálni, változtatni.
Évek óta sikeres volt, tehát folytatni szeretnénk:
- �Fuss Zamárdiért! Fuss az egészségedért!

családi sportnap
- �Farsang farka� vidám télbúcsúztató
-   Karácsonyi szeretetvendégség 

De új dolgokat is kipróbáltunk:

- A �Szívbõl szívnek szívesen� jótékonysági estün-
kön a város lakóinak példamutató összefogásával és az Ön-
kormányzat segítségével támogatni tudtuk egy EKG-készü-
lék megvásárlását.
- Egyesületünkön belül megalakult egy �Ügyes ke-
zek� csoport, munkájuk eredményét a karácsonyi ajándé-
kok is bizonyították.
- 10 évesek is csak egyszer lehettünk! Születésna-
punkon tagjainkat és vendégeinket a 10 évre visszatekintõ
kiadvánnyal, színes mûsorral és - a Szili büfé segítségével -
ünnepi vacsorával ajándékoztuk meg.
Az említett 3 régi és 3 új rendezvényen kívül van még mire
emlékeznünk. Íme, a felsorolás: 10 elõadó, kétféle szûrés,
két gyógyjellegû utazás, két kirándulás, kétféle sporttevé-
kenység jelzi az elmúlt évet
Érdemes, ha röviden is, megemlékezni a programokról,
hogy tanulságul szolgáljanak a 2017-es év tervezéséhez.



Helyi elõadóink közül Koszter Edit és Kelemen Pongrác a
Germán Gyógymódról, Galó Tibor testnevelõ tanár és
Bodó Zoltánné családsegítõ gyermekeink egészséges fejlõ-
désérõl beszélt. A lélek- és természetgyógyász területrõl
Szép  Gáborné a Moksha cseppekrõl, dr. Scheiling Ágoston
a megbocsátás fontosságáról tartott elõadást.
Orvoselõadónk, dr. Vass Melánia elõadásának témája az
idõskori memóriaromlás volt.

Szûrések: Júniusban Kaposváron komplex szûrésen 50 fõ
vett részt. Fõzõnapon háziorvosunk szívvizsgálatot tartott. 
Mozgásprogramjainkon - jógán és sétabotos gyaloglá-
son � rendszeresen 15-16 tagunk edzi magát. 
4  utazásunk  közül  kettõ �  a  budapesti  Fullimmun 
Gyógyközpontba és az igali gyógyfürdõbe -  szorosan kap-
csolódott az egészségmegõrzéshez. 
Szokás szerint egy- és kétnapos kiránduláson is részt vet-
tünk. Elõbbit Komárom és Komárnó, utóbbit Villány, Pécs,
Ozora úti céllal.  

Közösségépítõ összejöveteleink erõsítették a tagjaink közti
társas kapcsolatokat. Külön köszönet azoknak, akik nem
csak élvezték , de tevõlegesen is segítették programjainkat.
Sütöttek, felszolgáltak, szerveztek, szereltek, takarítottak.
Hosszú lenne a lista, ha név szerint felsorolnánk õket. De
vannak olyanok is, akik eddig nem jutottak munkához
egyesületünkben. Szervezésben még van mit tanulnunk! 
Egyesületünk nyitott más civil szervezetek és intézmények
felé. Az óvoda, az iskola, a NABE, Baráti Kör, Berkenye �
kör, Lovasok, Polgárõr Egyesület, Önkormányzat és a
Gamesz állandó segítõi rendezvényeinknek. Ez utóbbi ket-
tõnek külön köszönet klubhelyiségünk felújításáért.
Kapcsolatot ápolunk Zamárdi határán túli testvérszerveze-
tekkel. Komló, Pápa, Kaposvár, Kazincbarcika, Balaton-
szárszó, Budapest/ROSZ/ küldöttei vendégeink voltak a 10.
születésnapon. Pápán és Kaposváron mi is képviseltük
egyesületünket.

Dióhéjban ennyit a 2016. év programjairól. A város vezeté-
se értékelte egyesületünk munkáját. Augusztus 20-án
ZAMÁRDI VÁROSÉRT elismerést vehettünk át. Az elis-
merés az egész tagságnak szól. A vezetõség nevében kö-
szönjük a közös munkát. 
Folytassuk hasonló lelkesedéssel és sikerrel! Ehhez kívánok
mindnyájunknak sok örömet és jó egészséget.
Az elnöki beszámolót a vezetõségi tagok kiegészítették.
-Takácsné Szilvi a tervezett szûrésekrõl /mammográfia, vi-
zelet, bõr, prosztata, vastagbélszûrés/

-Perge Kriszta a kirándulásokról / április 8. Gödöllõ, Vác,
Vácrátót, szeptember 23-24 Eger, Egerszalók, Bükkszent-
kereszt/ -Németh Erika a  �Fuss Zamárdiért!�, �Farsang
farka� szabadidõs programokról beszélt.
�Gulyásné Ani szólt az általa 10 év óta vezetett jógáról és

-  az elmúlt évben szervezett � �Ügyes kezek� sikerérõl.
A 2016. év elõadásaira emlékezve tagjaink � az idõskori
memóriaromlás megakadályozására -  jól bevált ötleteket
osztottak meg egymás között. Végül a 2017. évre tervezett
elõadások is szóba kerültek. 
A városi �Települési egészségterv�-rõl Bodó Judittól és há-
ziorvosainktól várunk információkat. Tervezzük bõr- és ter-
mészetgyógyász, valamint dietetikus szakember meghívását
is.
Programjainkról a Hírmondóban idõben tájékoztatjuk Ol-
vasóinkat.
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MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ezúton szeretné megköszönnni egész éves
támogatásukat és adományaikat!

Kérjük Önöket adójuk 1 %-ával támogassák egyesületünket!
Adószám:19025702-2-43.

www.maltai.hu
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Helyreigazítás: A Zamárdi Hírmondó 2017. januári
számában beszámoltunk a 2016. november 27-én, vasár-
nap megrendezett városi adventi gyertyagyújtásról. A fel-
lépõk felsorolása hiányos volt. Ezúton szeretnénk
megköszönni Schwarc Ildikó közremûködését is. Egyben
elnézését kérjük a hibáért.

A Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi csoportja az évet
egy gyûléssel kezdte. 2017.01.02-án elhangzott a  2016-os
év értékelése, valamint közösen összeállítottuk a 2017-es
év programtervezetét. Tagjaink élménybeszámolót hall-
hattak a belegi-somogyfajszi jótékonysági utunkról,
valamint az új év köszöntéseként a pezsgõ mellé megis-
merkedtünk pár újévhez kapcsolódó népszokással is. 

2017. január 2. és 6. között minden nap ingyenesen
megtekinthetõ volt a Zamárdi Közösségi Házban a
Természetvédõk Szövetsége Õrzõk címû kiállítása. 

2017. január 22-én vasárnap a magyar kultúra napjára egy
rendhagyó városi rendezvénnyel készült Zamárdi. A
NABE zamárdi csoportja Somogyország ételeinek megje-
lenítését vállalta. Az irodalmi és zenei ínyencségek után a
csoport tagjai által készített somogyi sütemények kerültek
terítékre. Komáromi Istvánné és Papp Istvánné sajtos
pogácsát, Fehér Imréné és Bartus Istvánné káposztás

gyurkót, Rezi Gáborné kútba kelt tésztát, Kajdi Tiborné
Kossuth kiflit és tepertõs linzert, Tóth Józsefné burgonyás

linzert, Kalmár Imréné káposztás pogácsát, Kiss Gyuláné
túrós rózsát, Nagy Dezsõné somogyi hagymás pogácsát,

Kránitz Tímea fonott kalácsot, Pálfi Istvánné hájas kiflit,
Kiss Jenõné almás pitét, Hirschmann Ferencné darázs-
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fészket, Schwarcné Reichert Ildikó lakodalmas rácsost,
Könczöl Józsefné káposztás táskát, Szabados Tiborné
kukorica prószát, Bemné dr. Schneider Mária hamis
mézest sütött. Az asztalok csak úgy roskadoztak a zamár-
di, balatonendrédi, somogyszobi, zicsi, töreki, nagycsepelyi, holládi, somogyfajszi, rinyaújlaki, somogyegresi receptek
alapján készült finomságoktól. Minden kedves tagunknak köszönjük szépen a közremûködést!

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

KT

Beszámolók, hírek:

Januári rendezvényeink közül kiemelem a magyar
kultúra napi ünnepi programunkat. Kultúránkból
szûkebb pátriánk, Somogyország kincseit állítottuk
fókuszba. A Berkenye Mûvészeti Egyesület Szakáli Anna
mûveibõl mutatott be egy félórás, szellemi körutazást
adó összeállítást. Zamárdihoz, a környék településeihez
és a Balatonhoz kötõdõ versek, történetek tõsgyökeres
somogyi világot tártak elénk. Még a táj különös
mitológiája is megidéztetett, a táltos hagyomány, amely
a somogyi pásztorvilágban lappangó módon egy-egy
mozzanatában fennmaradt a 20-századig. Ezt követõen
a NABE helyi csoportjának asszonyai kitûnõ somogyi

ételbemutatót prezentáltak a közönségnek. Régi
receptek alapján belsõ-somogyi, zamárdi, endrédi sós
és édes sütemények (káposztás gyurkó, Kossuth-kifli,
darázsfészek, burgonyás pite és még sok más finom-
ság) volt terítéken, továbbá a borhoz, teához, szörphöz
illõ kolbászos, tepertõ- és tojáskrémes falatkák. Egy tu-
risztikai kiállítás megyei standján sem lehetnének ennél
jellegzetesebb, ízlésesen tálalt elemózsiák!  Harmadik
részként a somogyi népzene országosan legkiválóbb
tolmácsolói léptek színpadra: Juhász Zoltán, Sáringer
Kálmán, Husi Gyula, Nyitrai Marianna, Fábián Éva. A
csak a mifelénk használt hosszú furugla mellett a kisebb-
nagyobb  pásztortilinkók, a citera és természetesen az
énekhang idézte meg a zenészek jóvoltából számunkra
az örök somogyi zenét! Igen, ez a népzene idõtlen! Friss
és drámai, vidám vagy  szomorú oly  módon, hogy két-
ezer éve, ezer éve és most is meg majd száz év múlva is,
ha hallja az ember , azt érzi, hogy ez neki itt és most a
lelkét érinti meg! A magyar kultúra napja nemzeti
ünnepünk. Most nem szabadságharc, forradalom a
megemlékezés apropója, hanem a természetes, békés
magyar élet lényegét felmutató kultúránk. Idei ren-
dezvényünk kiváló összefogás eredménye volt: Gubányi
Kata méltó díszletet készített, a Berkenye Mûvészeti
Egyesület helyi szellemi ajándékot adott át a közön-
ségnek, a NABE ételeivel a testnek is örömet szerzett. A
zenészek pedig minderre feltették a koronát. Az ünnep
elsõ percében mély csend honolt a nagyteremben.
Megemlékeztünk a tragikus buszbaleset áldozatairól. A
megrendülés fájdalmas csendjét követte aztán az
esemény. Mintha népünk sokezeréves sorsa sûrûsödött
volna össze itt, a Közösségi Házban.

Zamárdiban minden esztendõben harangozás-
sal emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól. Az
alábbi ideillõ sorok dr. Kovács Emõke írásából származ-
nak. Bár a gulágokba hurcoltak szenvedésit idézik,
ugyanez a szenvedés volt osztályrésze a Recsken, a
Hortobágyon, az Andrássy út 60-ban, a Kistarcsán és

február
1-e, 9:00: vegyes vásár
1-e, 9:00: (kisterem): Szilvi használtruha vásár
4-e, 17:00: Galla Miklós elõadóestje � 

Kitárulkozó stand up
6-a, 17:00: NABE rendezvény
9-e, 9:00: vegyes vásár
11-e, 17:00: Berkenye Mûvészeti Egyesület

irodalmi estje
13-a, 17:00: Farsang farka. Egészségõr Egyesület

vidám vetélkedõje
16-a, 9:00: vegyes vásár
17-e, 11:00: Iskolások számára színházi elõadás
18-a, 14:00: szülõk kézmûves rendezvénye
20-a, 9:00: német használtruha vásár
22-e, 9:00: vegyes vásár
24-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe.
25-e, 18:00: Emlékharangozás a kommunizmus 

áldozatainak emlékére
25-e, 20:00: Óvodai SzM bál
26-a, 15:00: Téltemetés a Mátyás-napi népszoká-

sok jegyében
28-a, 9:00: vegyes vásár
márc. 1-e, 9:00: Szilvi használtruha vásár
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egyéb másutt szenvedõknek, akik vagy túlélték azokat
az éveket, vagy belehaltak a meghurcoltatásba. De a
harangozás azokért is szól, akiket közvetlenül testi
gyötrelem nem ért, de lelki igen, vagy kisemmizettekként
kellett, hogy folytassák életüket. És azokért is szól, akik
a megalkuvás határmezsgyéjén kellett, hogy lavíroz-
zanak, és ennek kínját szenvedték el. A február 25-i
szombat este 6 órai harangszót figyeljük hát ilyen együt-
térzéssel!

� �A mára már egyre nagyobb számú Gulag-
szakirodalomból, memoárokból, oral history interjúkból
kirajzolódik, hogy az emberek az embertelenségben is
képesek voltak keresztény-keresztyén módon viselkedni
és a karácsony, a szilveszter napjait a maguk módján
felemelõvé tenni.

�Szent karácsony estje most reánk köszöntött,/
Itt ünnepeljük meg a szögesdrót között. (�) Szomorú
otthon is a karácsony napja,/ Nem ül az asztalnál a jó
édesapa./ Nincsen otthon a férj, a sok drága testvér,/
Pusztító halálba sodort el a szél./ Nincs, aki megkezdje
az esti imát,/ Ünnepi asztalhoz ültesse családját. / - írta
Holozsi Károly fogoly 1944 karácsonyán, a kárpátaljai
Szolyván. � A Fogolykarácsony Szolyván címû lágerima
szerzõje, Holozsi Károly egy beregszászi diák volt, aki
1944/45-ben lett volna nyolcadikos, azaz 18 esztendõs.
A tanulóévek befejezése és egy sikeres felnõttlét helyett
�háromnapos� munkára hurcolták. Soha nem tért haza,
versét egy fogolytársa menekítette ki. A vészterhes idõk-
ben, amikor a magyar himnuszt betiltották a kárpátaljai
magyar templomokban, Holozsi Károly megrázó versét
énekelték az elszakított magyar közösségek.

-  S hogy milyen is lehetett a kárpátaljai koncent-
rációs táborba zárt foglyok szilvesztere? Arra egy 1944.
december 31-ei � ismeretlen szerzõtõl származó �, A
fogoly szilvesztere címû vers ad szomorú választ: �Korpa
a kenyere, répa a levese./Patakokban folyik millióknak
vére,/Itt arat a halál kényére�kedvére./Édesanyák jaja,
özvegyek sóhaja,/Árvák tenger�könnye hozzád kiált,
Uram,/Fel a magas égbe./Irgalmazz nékünk e siralom
völgyében,/Szánd meg árva néped, bocsásd meg

bûneink,/Töröld le arcunkról a bánat könnyeit.�
� Hajagos Csaba történész kutatásaiból ismer-

jük az 1945 és 1949 között malenkij roboton raboskodó
kecskeméti Antalfy István történetét, aki elmondta, hogy
amikor fenyõerdõben dolgoztak, az oroszok
megengedték nekik a karácsonyfa állítását. A szeren-
csésebb helyeken az emberi találékonyság határtalan-
nak bizonyult: karácsonyfadísznek cérnára fûzött szenet
használtak, vattakabátjukat kifordítva � a subát
jelképezve � betlehemes énekeket mondtak, végigjárták
a magyar körleteket. De hatalmas különbség mutatko-
zott az egyes táborok közt, mert inkább volt megszokott
az, hogy karácsonykor és szilveszterkor is dolgoztatták a
foglyokat. Antalfy István 1946 karácsonyára már így
emlékezett: �� Elmúlt a karácsony. Rettenetes volt,
Csak az ima, a magamban éneklés, a tudat, hogy otthon
mindenki él és vár haza� nyugtat. Vannak fogolytársaim
között, akik teljesen elhagyják magukat, lelkileg szinte
teljesen összeroppannak. Milyen jó, hogy segíteni
tudom õket jó szóval, vigasztalással, verseimmel�� �
Akadtak kiemelkedõ adottságú személyiségek, akik
hitüknek köszönhették a túlélést. Ilyen az éppen a
napokban 100. életévét betöltõ � 10 évig raboskodó �
Placid Atya is (most, januárban hunyt el � GP), aki nem-
csak miséket tartott hajnali órákban, hanem olykor
karácsonyfát is szerzett. Ilyenkor gyertyacsonkkal
díszítették a fácskát, kenyérbélbõl kis kockákat csináltak,
melyet kristálycukorral szórtak meg, ünnepi süteményt
utánozva. Placid a kenyérhéjat fokhagymával dörzsölte
át, így azt gondolhatták, kolbász is jutott asztalukra.
Ezekkel a kitartó ügyeskedésekkel egyébként megle-
hetõsen nagy elismerést váltottak ki, akár még az õrök-
bõl is. A fogság, a diktatúra nemcsak a szabadságtól,
hanem ahogy láttuk az ünnepektõl is megfosztotta az
embereket. Így a magyar táborlakókat is. Szerencsére a
különleges képességû, nagy tartással bíró egyéniségek
a reményvesztettekbe hitet plántáltak, a lelkekbe erõt
öntöttek, akár emberi segítségnyújtással, akár papi-
lelkipásztori szerepvállalással, akár irodalmi mûvekkel.�

Gál Péter (kh)

Tavi tél

Korcsolyapályák, wellnesz-hétvégek,
pincetúrák, borvacsorák � ezek a ki-
kapcsolódási lehetõségek várják nap-
jainkban a téli Balatonra látogatókat.
A csendesebb öblöknél elkezdett be-
fagyni a nagy tó.
Vajon milyen lehetett a 19. és 20. szá-
zadi téli Balaton világa? Sokat elárul
ez az 1937. januárjából származó új-
sághír: �Elsõ alkalommal rendeztek a
Balatoni Fürdõk Egyesülete, és a helyi
Gyógyhelyi Bizottság szervezésében
Balatonfüreden vidám jégnapokat. A
programban eredetileg nemzetközi
jégvitorlásverseny, fakutyaverseny,
mûkorcsolya-bemutató, jégbalett, jég-
halászat szerepelt. Az idõjárási viszo-
nyok alakulása miatt csak a jéghalá-

szatot tartották meg, valamint a Bala-
tonfüred Tenisz Klub által rendezett
jelmezes táncestélyt a Gyógyterem-
ben. A következõ években rendszeres-
sé vált a téli sportesemény. A rendez-
vényhez kapcsolódva az IBUSZ Rt.
Budapestrõl különvonatot is indított.�
A trianoni békediktátumot követõen
az egységes, kormányzati, balatoni tu-
rizmus-politika részét képezte a téli
Balaton fejlesztése is. A téli Balaton
virágkora a két háború közti idõszakra
tehetõ. A korabeli filmhíradók kép-
kockáin meg is elevenednek a csinos
fõvárosi fakutyázók, az elegáns jégtán-
cosok, a curlingezõ csoportok, az egy-
más ellen küzdõ jéghoki csapatok, sõt
a lovas és motorbicikli jöringezõk is.
Ebben az idõszakban elsõsorban a na-
gyobb szállodákkal rendelkezõ fürdõ-
települések � Balatonalmádi, Füred,

Keszthely, Siófok, Hévíz � fogadták a
vendégeket.
A legnagyobb múltra az osztrákoktól
az 1870-es években átvett fakutyázás
és az 1880-as évektõl a Balatonon is
megszokottá vált jégvitorlázás tekint
vissza. 1886-ban John Harrisch Ma-
gyarországra látogatott, aki késõbb a
Balatonfüredi Hajógyár mûvezetõje
lett. Harrisch Norvégiában már kipró-
bálta a jégvitorlázást, Gyapai Nándor
(Lipták Gáborné nagyapja), a Stefánia
Yacht Egylet igazgatója pedig buzdí-
totta az angol szakembert: készítsenek
jégvitorlást. Mindezek eredményeként
a 19. század végén megkezdõdtek a
jégvitorlásversenyek, az 1910-es évek-
ben pedig divatossá váltak a korcsolya-
egyletek. A Balaton jégvastagsága át-
lagosan 25-30 cm volt ekkoriban, de
1928-29 telén 75 cm vastagra fagyott.



2017. február 15.oldal Zamárdi Hírmondó

A feljegyzések szerint a Balaton jég-
páncélja tartós legtovább 1931-32 te-
lén volt, 110 napig lehetett korcsolyáz-
ni.
Nemcsak a pihenni vágyókat, hanem
az íróinkat is foglalkoztatta e jeges vi-
lág. A legszebb téli Balaton leírás Jó-
kai Mór Aranyemberében olvasható,
de a 18. század végén Csokonai Do-
rottyája is �Általjött a jégen Tihany
hegyfokánál�. Eötvös Károly Balatoni
utazásában két téli esetet is rögzített.
Az egyik az esküvõi menet, amely a je-
ges Balatonba beszakadva lelte halá-
lát, a másik pedig a balatonfõkajári ha-
lászok téli tragédiája.
A téli Balaton valóban rendelkezik
természeti sajátosságokkal � pl. tu-
rolások, rianások, gyertyásodás �, s
ahogy a viharos tó, úgy a jeges Balaton
is veszélyesnek számított már a 19. és
20. században egyaránt. Jól példázza
ezt Eötvös Loránd és Cholnoky Jenõ
esete. Eötvös megszerkesztette a hihe-
tetlen érzékenységû mûszerét, az Eöt-
vös-féle torziós ingát, amellyel méré-
seit végezte. Az elsõ nagyobb területre
kiterjedõ Eötvös-inga mérésekre 1901
telén, a Balaton jegén került sor. Mé-
réseit 1903 telén folytatta, az eredmé-
nyekbõl megállapították, hogy a tó
tengelyével párhuzamosan egy tekto-
nikai vonal húzódik. Nagy Lajos, �ba-
latoni bölcs� � ahogy Zákonyi Ferenc
nevezte � révész, vincellér, parasztköl-

tõ és író találkozott a két kutatóval,
akik napokat és éjszakákat töltöttek
megszállottan a Balaton jegén. De úgy
tûnik, a Balaton sajátos jelenségeivel
mégsem voltak teljesen tisztában.
Nagy Lajos így emlékezett erre vissza:
��hárman beeveztünk csónakkal a
jég széléig, aztán ottan ketten a Gábor
bácsival elindultunk be a sátrak felé.
Mikor odaértünk, rájuk köszönt a Gá-
bor bácsi és azt mondta: � Mondják az
urak! Van maguknak egy kis eszük,
hogy itten tanyáznak! Nem látják már,
hogy a jég egészen meggyertyásodott?
Jön egy északi szél, aztán összetöri a
jeget alattuk, és belepusztulnak a Ba-
latonba! Azért jöttünk ide be csónak-
kal a jég szélire hogy magukat kivigyük
a partra. Akkor összenézett a két úr,
beszélgettek egy kicsit. Aztán mond-
ták, hogy hát jó, megköszönik a szíves-
ségünket, hogy ilyen jó szívvel vagyunk
irányukban. Aztán mindjárt összeszed-
ték a sátort. Volt egy kis szánkójuk,
amire fölpakoltuk a csomagjaikat, azt
a csónakba raktuk, aztán kihoztuk
õket a partra�. Akkor nem tudtuk,
hogy kik voltak ezek. Hetven évre rá
egyszer olvastam az újságban egy cik-
ket, amelybõl kiderült, hogy Eötvös
Loránd volt az, meg egy másik em-
ber.�
A téli Balaton nemcsak sport- és társas
események szervezésére volt alkalmas,
hanem szívesen mutatták be az ide lá-

togató városiaknak a téli, gazdasági te-
vékenységeket is. A jéghalászat látvá-
nyos és lenyûgözõ volt. A nádaratást
és a jégvermek feltöltését is megte-
kinthették a vendégek. A jeges halá-
szat 3-5 hétig tartó, rendkívül összetett
és nehéz foglalatosságnak bizonyult. A
hajnali órákban három halászbokor
indult el, hogy feltérképezze a halak
tartózkodási helyét. A jegellõk lékeket
vágtak, majd betolták a vezérrudat a
jég alá. A vezérrúdra erõsítették egy
kötélen, az igen nagy, 400 méteres há-
lót. A vezérrúd több órás munkát kö-
vetõen jelent meg a kivezetõ léknél,
majd a jég döngetésével a halakat a
háló zsákja felé terelték. 

A jégi halászatnak sajnos már a nyo-
mai sincsenek meg a tónál, ellenben a
szórakozási lehetõségek napjainkban
is nagyban hasonlítanak a múlt száza-
diakhoz. Lassan a téli Balaton is kezdi
megtalálni saját arcát, arculatát.
Templomi hangversenyek, képzõmû-
vészeti tárlatok, forraltborfõzõ mulat-
ságok, kéknyelû pezsgõtúra, vidám
hangulatú teaházak, újévi fürdõzés és
a jégcsipkébe öltözõ balatoni táj ráéb-
reszthet bennünket arra: nemcsak a
nyári tó nyújthat felejthetetlen élmé-
nyeket!

dr. Kovács Emõke

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Rendezvénynaptár 2017

Folyamatosan várjuk a civil szervezetek, vállalkozók 2017.
évre tervezett rendezvényeit, amelyeket szeretnének a feb-
ruár közepén megjelenõ leporelló kiadványban, illetve a vá-
ros honlapján, valamint a ZVTV képújságjában is megje-
lentetni. A programokat tervezett idõponttal várjuk elérhe-
tõségeink bármelyikén folyamatosan. Honlapon, illetve a
ZVTV-ben történõ publikálás kérése esetén egy jó minõsé-
gû és felbontású fotót is kérünk mellékelni a rendezvény
jellegéhez igazodva.

Kedves Vállalkozók!

A Zamárdi Tourinform iroda 2017-ban is tartja aktív rész-
vételi szándékát a belföldi kiállításokon a város hírnevét és
vonzerejét növelendõ. A korábbi évekhez hasonlóan jövõre
is várjuk azon vállalkozások, szállásadók, illetve vendéglátó
egységek jelentkezését, amelyek szívesen részt vennének
velünk 2017. március 2-5. között az Utazás kiállításon a
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban akár személyes és
együttes megjelenésben a várost képviselve. Idén is önálló

standon veszünk részt az év legnagyobb belföldi kiállításán,
így személyes részvétel és kitelepülés is lehetséges (korláto-
zott számban), de ahogy eddig is, szívesen terjesztjük a már
elkészült vagy meglévõ kiadványaikat is személyes részvétel
nélkül. 
Részvételi szándékát 2017. február 20-ig várjuk írásban
vagy személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõ-
ben.

Információs füzet 2017

Idén kerül sor a helyi  vállalkozások, közérdekû infor-
mációk összefoglaló kiadványának, a Zamárdi Informá-
ciós füzetnek a szerkesztésére, amelyhez  várjuk minden
eddigi adatok frissítésében az abban eddig megjelent és
az újonnan megjelenni kívánó vállalkozások, magánsze-
mélyek  segítségét  írásban  az  iroda  email  címére 
(zamardi@tourinform.hu), legkésõbb február 28-ig.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft



- Pólók Zamárdi logóval még kaphatók, kulcstartó,
hûtõmágnes (fa, mûanyag), névjegytartó, strand-
táskák, bögrék, esernyõ.

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás: 25 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 30 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my lake
fesztivál jegyárusítás!
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Februárban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk ked-
ves Ügyfeleink rendelkezésére.

Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web: www.zamardi.hu
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"Tegyetek jót mindenkivel!"
/Szent Pál/

Nem véletlenül - nem is elõször - válasz-
tottam a fenti mottót; 120 évvel ezelõtt,
1897-ben a freiburgi Lorenz Werthmann

az általa létrehozott Caritas /latinul: szeretet/ szervezet szere-
tetlángot szimbolizáló jelére Szent Pál parancsát írta. Három
évtizeddel késõbb Magyarországon is megalakult a Caritas
Catholica, amely a szegénygondozás és segélyakciók mellett a
II. világháborúban a hadigondozásból is kivette részét. A kom-
munista diktatúra azonban a szerzetesrendekkel együtt ezt is
feloszlatta 1950-ben.
A szeretetszolgálat "felszabadulását" az 1989-es menekültára-
dat hozta meg: két év múlva a Magyar Karitászt /2001-tõl Car-
itas Catholica/ egyházi jogi személyként bejegyezte a fõvárosi
bíróság. Egyre - másra alakultak meg szerte az országban a
Karitász - plébániához kötõdõ -csoportjai.

Zamárdiban 2012 januárjában jött létre - a plébános úr jóvá-
hagyásával - 6 alapító taggal. /Kalmár Imréné, Kókai Irénke -
helyette 2016-tól Gál Péterné -, Kiss Kata, Szûcs Gáborné,
Fontányi Zsolt és jómagam/ 
5 év egy szervezet életében talán nem hosszú idõ, de mégis
számadásra, összegzésre késztet.
Miután megalakultunk, "feltérképeztük", kik azok, akik anyagi
gondokkal küszködnek, a létminimum közelében élnek. Nem
gondoltuk, hogy városunkban is találkozni fogunk a szegény-
ség legmélyebb bugyraival, éhezni kényszerülõkkel... /A sze-
génység - ahogyan a jótékonyság sem - nem hivalkodik./ Közel
40 név került a listánkra; nem az ábécés, hanem a rászorultsá-

gi sorrendet tartottuk szem elõtt. Kizárólag adományokra tá-
maszkodunk, hivatalos szervektõl nem kapunk pénzt. Jólelkû
helyieknek és nyaralótulajdonosoknak köszönhetõen nulláról
induló kasszánk gyarapodni kezdett. /Számlaszámunk:
50800221 - 10007606/ Állandó bevételnek a Szent Erzsébet -
napi templomi perselypénz számít; 40 %-át csoportunk kapja.

Az Európai Unió szervezésében három alkalommal tudtunk
jelentõsebb mennyiségû "élelmiszer - egységcsomagot" adni.
A karácsony elõtti és a nagyböjti idõszakban különösen meg-
tapasztaltuk a zamárdi lakosság jó részének szociális érzékeny-
ségét. Olyankor 150 - 200 kilónyi tartós élelmiszer gyûlt/gyûlik
össze, melyet "személyre szabottan" oszthattunk, oszthatunk
szét. Négyszer rendeztünk adventi vásárt; a befolyt összegeket
részben tartalékképzésre, részben élelmiszer- vásárlásra fordí-
tottuk
Iskolakezdési támogatást 6 diáknak nyújtottunk. Segítettünk
gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, gázpalack beszerzé-
sében, elmaradt villanyszámla kiegyenlítésében.
2012 decemberétõl 2013 áprilisáig egyik önkéntesünk 6-7 rá-
szoruló részére fõzött napi rendszerességgel, még hétvégeken
is. 
Költségeihez - anyagi eszközeinktõl függõen - igyekeztünk
hozzájárulni.
2014 márciusában birtokba vehettük az önkormányzattól ka-
pott - polcokkal felszerelt - helyiségünket, ahol elférnek az ér-
kezõ ruha - és egyéb adományok. Mivel többen adnak, mint
amennyien visznek, a felhalmozott ruhafélékbõl szokott jutni a
NABE patronálta két Somogy megyei iskolának és erdélyi
testvértelepülésünk legszegényebbjeinek is. Három évvel ez-
elõtt, novemberben egy leégett gyermekintézmény lakóit segí-

KARITÁSZ HÍREK
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tettük ki meleg holmikkal. Az élelmet minden esetben
Zamárdiban élõ rászorulók kapják. A legutóbbi gyûjtésbõl ké-
peztünk tartalékot, hogy a nehéz helyzetben lévõknek akkor
tudjunk adni, amikor a legnagyobb szükségük van rá. /Sajnos,
nem egyszer fordult ilyen elõ.../
Termünk hónap elsõ hétfõi nyitva tartása bevált: rendszere-
sen visszatérõ támogatottjaink általában megtalálják, amit ke-
resnek. Háztartási gépeket, bútorokat � hely hiányában - nem
tudunk tartani, de a felajánlott darabok mindig gazdára talál-
nak. /Legutóbb egy hûtõszekrény...
Az újságon keresztül többször sikerült hiányzó cikkeket be-
szereznünk: nagy méretû fehérnemût, televíziót, tûzhelyet,
vaskályhát, stb./ 44-es férficipõre változatlanul van igény; en-
nél kisebbek kerültek csak hozzánk. Meghibásodott centrifuga
helyett keresünk egy használhatót; ha valakinek van felesleges,
várjuk jelentkezését.
A Somogy megyei Karitásznak köszönhetõen a Kandalló prog-
ram keretén belül új kályhához jutott egy rászorulónk, egy má-
sik - mélyszegénységben élõ - család pedig gáztûzhelyhez és
centrifugához. Kapcsolatot tartunk "testvér" humán szerveze-

tek - Máltai Szeretetszolgálat, Segítõ Kezek, Családsegítõ
Szolgálat - helyi csoportjaival és az önkormányzat humán bi-
zottságával.
Szükség van az együttmûködésre, munkánk összehangolására,
a nagyobb odafigyelésre, hogy ne maradjon támasz nélkül - le-
hetõleg - egyetlen rászoruló sem.

Köszönet illeti mindazon - nagy számú - helyi és - kis számú -
Zamárdin kívüli lakost, akik az elmúlt 5 évben lehetõségeikhez
mérten támogatták és - reményeink szerint � támogatni fogják
a Karitász helyi csoportján keresztül a köztünk élõ, anyagi
gondokkal küzdõ embereket.

Mint említettem, minden hónap elsõ hétfõjén 14-16 óráig ál-
lunk az adományt hozók és kérõk rendelkezésére a Fõ utca -
Honvéd utca sarkán álló épületben található termünkben.
/Az elsõ negyedév hátralévõ napjai: február 6., március 6./
Telefonos elérhetõségem: 348 � 524

Bemné Schneider Mária

BABAKÉPEK 2016-BAN SZÜLETTEK

MÁRTON BENEDEK - RÓBERT

OLASZ ÁKOSMARITY  KATA

TORJAI  DOROTTYA
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ELTER ZSELYKE

SZÉKELY MARGARÉTA

TÓTH-MÉRI CSANÁD

STRÓBEL SÁRA KATALIN

FARKAS  RICHÁRD

POSZA BALÁZS
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KERTÉSZ KINGA

JAKUS BORBÁLA

GEIGER BALÁZS BÉLA

KERTÉSZ KINCSÕ

CZER GELLÉRT
HARTON PÉTER



Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2017. február

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: 2017. február 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

2017. február

Zamárdi plébániatemplom

csütörtök 17 óra

péntek 7:30

szombat 17 óra

vasárnap 8:30

Zamárdi üdülõtelepi kápolna

nincs szentmise

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:



TÁJÉKOZTATÓ

Zamárdi Város Önkormányzat Polgármestere: 
Csákovics Gyula, tel: 06/84/348-400, 348-711.
Fogadónap elõzetes bejelentkezés alapján Szerda 8.00-12.00 óráig

Alpolgármester: 
Matyikó Zsuzsa, 06 30 237-2937
Fogadóóra elõzetes egyeztetés alapján: kedd 14.00-16.00 óráig

Zamárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása: Hétfõ: 8.00 órától 12.00 óráig
elérhetõségek: Szerda: 8.00-16.00 óráig kivéve ebédidõ
8621 Zamárdi ,Szabadság tér 4. (ebédidõ: 12.00-12.30 óráig)
tel:84/348-400, 348-711, 348-950. Péntek: 8.00-12.00 óráig
email: titkarsag@zamardi.hu

Dr. Dudás Anita jegyzõ, fogadónap elõzetes bejelentkezése alapján: Szerda: 8.00-12.00 óráig
Dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ, fogadónap: A Hivatal ügyfélfogadási ideje alatt

ZamárdiTourinform Iroda, Közösségi ház és Városi
Könyvtár : 8621 Zamárdi, Kossuth utca 16., 
Baller Zsuzsanna vezetõ Tel/fax: 84/345-290,                   

e-mail: zamardi@tourinform.hu

Rendõrség: Rendõrkapitányság Siófok tel: 84/519-150.
Balatonföldvár Rendõrõrs tel: 84/340-004.
tel: 107, 112. 
Molnár Balázs fõtörm. 06-70-415-9728
Jócsik Mihály zls.06-30-535-3192
Aktuális járõr: 06-20-448-7941.

Egészségügy: 
I.sz. háziorvosi körzet: Dr. Cseh Iván Patrik, tel: rendelési idõben: 84/348-784, 

rendelési idõn kívül hétköznap 16.00 óráig: 
06/30/847-1377, 06/30/661-8969

Zamárdi, Honvéd utca 4.           Rendelési idõ: hétfõ: 08.30-12.00 óráig
szerda, péntek: 08.30-11.30 óráig, 
kedden: 13.00-16.00,Csütörtök 13.00-15.30 óráig.

II. számú háziorvosi körzet: Szabóné dr. Horváth Krisztina, rendelési idõben: 
84/348-760, rendelési idõn kívül hétköznap 16.00 óráig:
06/30/834-6341.

Zamárdi, Honvéd utca 4.           Rendelési idõ: hétfõ,szerda 13.00-16.00, csütörtök9.00- 11.00 óráig                                
kedd, péntek 09.00-12.00 óráig.

Fogászat: Ifj. Dr. Ledermayer Ferenc fogszakorvos,
tel: 84/348-936.

Rendelési idõ: kedd, szerda és péntek 8.00-13.00,
hétfõ 14.00-18.00, csütörtök 13.00-18.00 óráig.
Zamárdi, Honvéd u. 2.

Gyógyszertár: Magyarné dr. Fõzõ Hedvig gyógyszerész,
tel: 84/348-733., Zamárdi, Kossuth L. u. 9.

Sürgõsségi orvosi ügyelet 8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1 . 
Balatonföldvár vasútállomás közelében tel: 84/ 340-113., 84/ 340-246., mentõk: 104, vagy 112.

Ügyeleti idõ: munkanapokon 16.00-08.00 óráig,
szabad- és munkaszüneti napokon: 24 órában.

Siófok Város Kórház                                              8600 Siófok, Semmelweis u. 1.   
tel: 84/ 501-700. Mentõk: 104, vagy 112.



Zamárdi Város Gazdálkodási Horváth-Hajmási Beáta vezetõ,tel: 84/349-037.
Szervezete (GAMESZ): Zamárdi, Endrédi úti telephely.

Közterület-felügyelet: Tel: 30/858-1498.(elérhetõ minden év május 15-tõl 
szeptember 30-ig (08.00-16.00 óráig,
kiemelt idõszakokban 10.00-18.00 óráig, pl. fesztiválok ideje alatt.)
Troppert Péter 30/ 247 31 79, Szabó Gábor: 30/ 619 06 37.

Tisztelt ingatlan tulajdonosok!

A szilárd- , a szelektív-, valamint a zöldhulladékgyûjtésével kapcsolatban folyamatosan változások
várhatóak a 2017-es évben kérjük, figyeljék a www.zamardi.hu honlapot, helyi médiákat. 
Zamárdi Város Önkormányzat hatályos rendeletei, letölthetõ formanyomtatványok a 
www.zamardi.hu honlapon érhetõek el.

Idegenforgalmi adó mértékének változása:

( kurtaxa, IFA) 2017.január 1-tõl 450,- Ft/fõ/ éj egész Zamárdi közigazgatási területén.

Lomtalanítás idõpontja: 2017. április 24. hétfõ 8.00 órától kezdõdik az elszállítás. 

Lomok kipakolása: 2017. április 21. péntek reggel 800órától  - április 23-án este 2000óráig
lehet a saját ingatlan elõtti közterületre kirakodni.

Kérjük az elszállítás napján ne pakoljanak ki újabb lomokat, valamint a veszélyes hulladéknak minõsülõ
lomokról is tájékozódjanak, mert azokat nem fogják elszállítani.


