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Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország
megszületésének napja.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Zamárdi város Képviselõ-testületének Munkaterve 2017

A képviselõ-testület a munkatervben meghatározott
idõpontokban tart ülést általában a hónap utolsó vagy utol-

só elõtti hétfõi napján, 1500 órai kezdettel a Polgármesteri
Hivatal (Szabadság tér 4.) nagytermében. 
Az ülések nyilvánosak, melyet a Zamárdi TV vágatlanul,
felvételrõl közvetít, zárt üléseket a törvényben és az
SZMSZ által meghatározott esetekben kell tartani.
Március 27.

1. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság szezon
elõkészítõ célzatú helyszíni bejárásának
kiértékelése

2. Szent István utca D-i területének hasznosítási kon-
cepciója
Elõterjesztõ: Csákovics Gyula polgármester,
Ripszám János fõépítész
Bizottsági véleményezõ: PVB

3. Utcatáblák cseréje
Elõterjesztõ Elter Imre képviselõ, véleményezõ:
PVB

4. Kilátó dûlõ útburkolat kiépítése
Elõterjesztõ: Pálfi István bizottsági tag,
véleményezõ: PVB

5. Szamárkõi parkoló vizesblokk kiépítési lehetõsége
Elõterjesztõ: Pálfi István bizottsági tag,
véleményezõ: PVB

Április 24.

1. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés
Elõterjesztõ: Zamárdi Tourinform Iroda és
Közösségi Ház, Városi Könyvtár
Bizottsági véleményezõ: PVB

2. Javaslat a 2016. évi zárszámadás elfogadására és a
pénzmaradvány jóváhagyására, tájékoztatás az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetérõl.
Elõterjesztõ: Csákovics Gyula polgármester
Bizottsági véleményezõ: PVB

3. Akácfa utca és Szamárkõ közötti közvilágítás
kiépítése. A kiserdõ további fejlesztése.
Elõterjesztõ: Pálfi István bizottsági tag
Bizottsági véleményezõ: PVB

4. Margó Ede sétány közvilágítás korszerûsítése
Elõterjesztõ Elter Imre képviselõ
Bizottsági véleményezõ: PVB

5. Zajrendelet felülvizsgálata
Elõterjesztõ Margó György Baráti Kör elnöke
Bizottsági véleményezõ: PVB

Május 29.

1. Tájékoztató a településen végzett szociális és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról
Elõterjesztõ:  Dr. Dudás Anita jegyzõ
Csákovics Gyula polgármester
Bizottsági véleményezõ: Humán Bizottság

2. Tájékoztató Zamárdi Város közbiztonságának

helyzetérõl, valamint a Zamárdi Polgárõr
Egyesület és a Közterület-felügyelet munkájáról
Elõterjesztõ: Rendõrkapitányság, 

Polgárõr Egyesület elnöke
Közterület-felügyelet

Bizottsági véleményezõ: PVB
3. A Balaton-part biztonságosabbá tétele

Elõterjesztõ: Csákovics Gyula polgármester,      
Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálatának 
Egyesülete
Bizottsági véleményezõ: PVB

Június 26.
1.    Külterületi utak állapotfelmérése

Elõterjesztõ: GAMESZ
Bizottsági véleményezõ: PVB

Szeptember 14.
1. Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. félévi végre-

hajtásáról, tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi
egyensúlyi helyzetérõl
Elõterjesztõ: Csákovics Gyula polgármester
Bizottsági véleményezõ: PVB

Szeptember 25.

1. Zamárdi Baráti Kör éves beszámolója
Elõterjesztõ: Zamárdi Baráti Kör elnöke
Bizottsági véleményezõ: PVB

2. NABE Zamárdi Csoportja éves beszámolója
Elõterjesztõ: NABE Zamárdi Csoportjának 
elnöke
Bizottsági véleményezõ: PVB

3. Egyesület Zamárdiért éves beszámolója
Elõterjesztõ: Egyesület elnöke
Bizottsági véleményezõ: PVB

4. Egészségõr Egyesület éves beszámolója
Elõterjesztõ: Egyesület elnöke
Bizottsági véleményezõ: PVB

Október 30.

1. A 2017. évi szezon rendezvényeinek 
értékelése
Elõterjesztõ: Városi Tourinform Iroda és 
Közösségi Ház, Városi Könyvtár vezetõje
Bizottsági véleményezõ: PVB

2 Médiaterv megvalósulása
Elõterjesztõ: Városi Tourinform Iroda és 
Közösségi Ház, Városi Könyvtár vezetõje
Bizottsági véleményezõ: PVB

3. Helyi rendeletek felülvizsgálata
Elõterjesztõ: dr. Dudás Anita jegyzõ
Bizottsági véleményezõ: Valamennyi bizottság
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November 27.

1. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-III.
negyedéves teljesítésérõl, tájékoztatás az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetérõl
Elõterjesztõ: Polgármester
Bizottsági véleményezõ: PVB

December 11.

1. Zamárdi Polgármesteri Hivatal 2017. évi
munkájáról beszámoló
Elõterjesztõ: Dr. Dudás Anita jegyzõ
Bizottsági véleményezõ: Valamennyi bizottság

Napirend tárgyalása elõtti témák:
� Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett

önkormányzati és településpolitikai eseményekrõl.
� A képviselõ-testület lejárt határidejû döntéseinek

végrehajtásáról beszámoló.
� Pénzügyi tájékoztató.
� Interpellációk (elõterjesztõje szóban elmondhatja)
� Egyéb közérdekû kérdések.

Mindkét napirendi pont elõterjesztõje: Polgármester
Napirendi pontok után tárgyalandó témák:

� Interpellációk (csak ha elõzetesen írásban nyújtot-
ta be a képviselõ, az Ötv-ben és az SZMSZ-ben
leírtak szerint),

� A bizottságok munkájáról jegyzõkönyv alapján
tájékoztató,

� Egyebek, közérdekû kérdések.

� Civil szervezeti vezetõk fóruma: 2017. március

Helye: Városháza nagyterme.

Csákovics Gyula 
polgármester

Zamárdi ismét a top 50-ben

Idegenforgalmi adóbevételek (ifa) és vendégéjsza-
kák száma a top 50 településen 2015-ben:

Forrás: Turizmus PANORÁMA 2017. január-februári
szám
Zamárdiban 2016-ban további emelkedés volt regisztrál-
ható, a város IFA bevétele 130.000.000,- Ft volt.

Csákovics Gyula
polgármester

KUTYAOLTÁS
2017. április 2. vasárnap:

Szélescsapás park: 9:00-9:30

Fõ utca, volt Gamesz parkoló: 9:45-11:00

Tóközpuszta: 11:30-11:45

PÓTOLTÁS

2017. április 23. vasárnap:

Fõ utca,volt Gamesz parkoló:

8:30-9:30
Tóközpuszta:

8:00-8:15
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A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete

újabb látogatást tett Zamárdiba. Ezúttal Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó volt a vendég.
Zamárdi város nevében Csákovics Gyula polgármester köszöntötte a neves sportolót.
A házigazda szerepét a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja vállalta magára.

Csákovics Gyula polgármester

Jegyzet az utolsó filmkockáról....

Elindulnak az elsõ képkockák: közös ünneplésre gyûlik
össze egy kisváros közössége valahol a nagy tó déli part-
ján. Ismerõs arcok és sziluettek sétálnak át elõttünk, is-
merõs a nagy fa a háttérben, ismerõs a szobor, ahogy õrt
áll a parkban. Persze, hogy az, hiszen láttuk már száz-
szor-ezerszer, ahogy láttuk ezt a filmet is már párszor, de
mindig jólesik az érzés, ahogy elevenednek meg az em-
lékek elõttünk, ahogy bekúszik a szobába egy régen lá-
tott vendég, az a hangulat, ami semmi mással össze nem
hasonlítható, mert rólunk szól a történet, mi vagyunk a
fõszereplõk a filmben.

Aztán máshol járunk már: messze száll a gondtalan, bá-
tor, nyers és mégis borzongatóan szép dallam a ballagó
diákok torkából. Könnyes szemû anyukák és magukat
büszkén kihúzó apukák figyelik szemük fényét, gyerme-
küket, amint búcsúzik az alma matertõl. És a képek pe-
regnek, és mi mindenkit ismerünk, persze, hisz nem va-
gyunk oly sokan, és mégis, ez egy egész világ itt, ami csak
a miénk!
És ez a hangulat semmi mással össze nem hasonlítha-
tó, mert rólunk szól a történet, mi vagyunk a fõszerep-
lõk a filmben.

És megvan az is, megnézheti ország-világ, ha kíváncsi rá,
hogy lépett ki ez a kis közösség a világba, tessék csak
megnézni a filmet, az ott a malschi városháza, az meg a
véckei Magyar Ház, és mi állunk ott elõtte, félszegen
mosolyogva, és néha még belenézünk a kamerába, pedig

Te sokszor mondtad, hogy csak lazán, természetesen,
mert rólunk szól a történet, mi vagyunk a fõszereplõk a
filmben.
Sokszor talán el is felejtkeztünk róla, hogy Te is ott vagy,
annyira magától értetõdõ volt, hogy Nélküled nem tör-
ténhet semmi a mi kis városunkban! Ünnepek, hétköz-
napok, gyorsan pergõ, zsúfolt-meleg nyarak és az embe-
reket a közösségi házba szorító, vasmarkú telek jöttek
egymás után a kékbõl szürkére váltó ég alatt, de valami,
valaki mindig jelen volt, és szorgalmasan építgette ne-
künk saját emlékvilágunkat. Huszonvalahány év a nagy
tó partján, a mi saját kis történelmünk, és Te mindig ott
voltál, és ez annyira természetes volt, hogy megy a kame-
ra, forog a film.
És legközelebb biztos majd megint találkozunk, és a ka-
mera akkor is menni fog, a film pedig forog tovább.
De az már egy másik film lesz.
Egy másik mese, még akkor is, ha a szereplõk ugyanazok
lesznek.
De az is biztos, hogy a régi meséket sem feledjük soha!
Köszönöm, Gábor, hogy a mese részesei lehettünk!

Kiss Jenõné

ELISMERÉS ÉS KÖSZÖNET

A képviselõ-testület 2017. február 27-ei ülésén
Csákovics Gyula polgármester köszöntötte Csehi Gábor
Józsefet, a Zamárdi TV munkatársát abból az alkalom-
ból, hogy megkezdi jól megérdemelt pihenését. 



Polgármester úr méltatta Gábor érdemeit a Ztv elindu-
lásában.20 éve szinte minden olyan eseményt rögzített
kamerájával, mely fontos volt a község, nagyközség,
majd a város életében. Idejét, erejét, fáradságot nem kí-
mélve ment el minden eseményre, bárhol rendezték azt.
Ha kellett, a küldöttségekkel, szereplõkkel elutazott a
testvér-településekre, kirándulásokra, hogy megörökítse
az ottani eseményeket, hangulatokat.
Sok-sok idõt töltött az utómunkálatokkal, rendszerezés-
sel.
Neki köszönhetjük, hogy városunk 20 éves története
megmarad az utókornak. ( Mostanában nagyon érdekes,
néha fájó, néha örömteli volt látni a 20 évvel ezelõtt ké-
szült adásokat). 
Abban is nagy szerepe volt, hogy egy ilyen kis városnak
sikerült olyan televíziót létrehoznia, mely havi rendsze-
rességgel tud önállóan adást készíteni.
Kedves Gábor! A képviselõ-testület és a város nevében
köszönjük kitartó munkádat, s jó egészséget, sok örömet
kívánunk!

MZs.
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Bormustra

2017. február 17-én került megrendezésre a Szent Kris-
tóf pincészetben az immár hagyománnyá vált bormustra.
A rendezvényen zamárdi bortermelõk vettek részt, s
hozták el boraikat. Villány testvértelepülésünkkel való
jó kapcsolatunkat mutatja, hogy erre az eseményre min-
den évben ellátogatnak. Így volt ez most is, Takács Gyu-
la polgármester úr vezetésével hozzáértõ bírálóbizottság
érkezett.

Csákovics Gyula polgármester meghívását elfogadta
Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ úr is.

A villányi küldöttség tagjai, ill. Veszprémi László köt-
csei borász is véleményt mondott a zamárdi borokról. A
helyiek jóvoltából leginkább fehérborok kerültek a po-
harakba, a villányiak gondoskodtak a vörösborokról. A

bírálatoktól senki nem sértõdött meg, a finom vacsora, a
kiváló rétesek, s Domján Zoli harmonikájának hangjai
mellett kellemes estét töltöttek együtt bortermelõk és
borbarátok.

MZs.



Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2017. március

ÓVODA HÍREI

A tél utolsó hónapjában körbejártuk az évszak min-
den lehetséges témakörét, folyamatosan figyeltük a
februári természet változásait. Sétáink során többször
megcsodáltuk a téli Balatont, a gyerekek nagyon él-
vezték a jégen való csúszkálást is. Megfigyeltük az ál-
latok téli életét, a környezettudatosság és az állatok-
hoz való pozitív viszony erõsítése nagy szerepet ka-
pott. Február 2-án izgatottan vártuk, hogy a medvék
megijednek-e az árnyékuktól, a maci idõjóslását már a
gyerekek is ismerik. Ezen a héten minden errõl, a gye-

rekek által oly kedvelt állatról szólt. A csoportszobá-
kat ellepték a barna plüssmackók, barlangok épültek,
elõkerültek képes könyvek, minden csoport barká-
csolt is, hol hajtogatással, hol ragasztással, vágással
készültek medvék. A február 6-ai héten már megkez-
dõdtek a farsangi elõkészületek. Folyamatosan ké-
szültek a jelmezek, dekorációk, bohócok, álarcok. Az
óvodai farsangra február 17-én került sor. Már korán
reggel jelmezbe bújtunk, a csoportokban vidám volt a
hangulat, mindenki táncolt, énekelt. Tízórai után min-
den gyermek felment a tornaterembe, ahol az óvó né-
nik egy mesedramatizálással lepték meg õket. A kis-

kakas gyémánt fél krajcárja címû elõadásukat figyel-
mesen nézték, a vicces részeknél nagyokat kacagtak.
A csoportok bemutatták egymásnak jelmezüket, mû-
sorukat. A tulipánosok és almások egyénileg öltöztek
be, láthattunk köztük mókust, nyuszit, királylányt, de
feltûnt Scooby- Doo is. A manósok idén vizeket szel-
tek át hajójukkal, falábú, félszemû kalózoknak öltöz-
tek. A nyulas csoportban óriás macibarlangot és kap-
tárt lehetett látni, a kislányok szorgos méhecskék, míg
a fiúk falánk mézes mackók voltak. Az igazi mókázás
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ezután következett. Minden csoport játékos felada-
tokban vett részt. A tulipánosok �golfoztak�, az almás
csoportos fiúk királylányokat mentettek meg, a manó-
sok kincset kerestek, a nyulasok pedig mézet gyûjtöt-
tek.  A délelõtti mulatozás zárásaként pedig közösen
táncoltunk, énekeltünk. A gyerekek a délutáni pihenõ
után újra jelmezbe bújtak, hogy a farsangot szüleik-
kel, testvéreikkel közösen is megünnepeljék. A ven-
dégeket farsangi fánkkal kínáltuk meg. A gyerekeket
az ügyes szereplésükért zsákbamacskával jutalmaz-
tuk. Hamarosan a kiszebáb-égetésre is sor kerül, re-
méljük, addigra végleg eltemethetjük a telet. 

ISKOLAI HÍREK

Jan. 28-án
sok terepruhás �harcos� lepte el iskolánkat. E napon zaj-
lott a hagyományos doni csata, melyen a felnõtt hagyo-
mányõrzõkön kívül siófoki tanulók is részt vettek. 
Ugyan az idõjárás nem fogadta kegyeibe a bátor katonákat,
egy küzdelmes, de jó hangulatú délelõttöt éltek át együtt
tanulóink.
A csatában nem, de az iskolában nagy veszteségeink voltak
ezekben a napokban. A vírusok kiütéssel gyõztek.

Febr. 4-11.között
igen tartalmas hetet töltött el Lengyelországban iskolánk
23 tanulója. Errõl szól Botlik Regina/5.o./beszámolója.
Az itthon maradók is jól jártak: rövid iskolai hetük volt.
Eközben gõzerõvel töltötték a továbbtanulási lapokat a
nyolcadikosok, hisz február 15-ig kellett elküldenünk azo-
kat.

Febr. 17-én
az alsósoknak nagy élményben volt részük. Csipike, az óri-
ás törpe lepte meg õket a közösségi házban. A színházi elõ-
adás érdekessége volt, hogy a szereplõk a nézõket is a szín-
padra csábították, s bevonták õket az elõadásba.
Délután 27 tanulónk vett részt a hagyományos Zrínyi ma-
tematika verseny siófoki fordulóján. Idén már a 2. és 3. osz-
tályosok is megmutathatták, milyen ügyesek.

Febr. 22-én fogorvosi és védõnõi vizsgálaton ezúttal a
3. osztályosok örülhettek 3 tanóra elmaradása miatt.

Febr. 24-én
ismét pompában úszott a tornaterem: farsangi bált szer-
veztünk.

Nagyon szépen köszönjük a szülõknek az ötletes jelmezek
készítésében, a szendvics-és süteményellátásban, a lebo-
nyolításban, a tombolák összeállításában, a takarításban
nyújtott segítséget, fáradozást.

Nagy köszönettel tartozunk Szabó Gábornak, aki a fények
játékával s kedvenc zeneszámokkal nagyban hozzájárult a
remek hangulathoz.

H.J.



ISKOLAI SPORT

Január 25-én Kaposváron rendezték
meg a tollaslabda diákolimpia megyei

döntõjét. Iskolánkat 17 diák képviselte
4 korcsoportban. 11-en szereztek

érmet, és ezzel továbbjutottak a pécsi

területi döntõre.

Eredmények: I. kcs. Tóth Hanna 2.; II.
kcs. Bokor Bulcsú 1., Nagy Márton 2.,
Szentkuti-Kiss Örs 7.; III. kcs. Tóth
Péter 1., Szabó Gergely 2.; Kivágó
Flóra 3., Balogh Hanna 10., Ficsor
Zsófia 6.; Kiss András 7., Nagy Iván 8.;
IV. kcs. Szabó Réka 1., Balázs Attila 2., Ficsor Nóra 2., Gál
László 3., Nagy Nadin 3., Jandó Szabolcs 9. helyen végzett.

Február 13-án Balatonszemesen rendezték meg a XVI.
Jégvirág terematlétikai versenyt, melyre 10 diákunk uta-
zott el. Õk teljesítették a színvonalas meghívásos verseny
nevezési szintjeit. A sikeres eredmény nem is maradt el. 5
gyõzelem, 8 második hely, 4 harmadik hely született.
Battonyai Boldizsár, Ficsor Nóra, Gamauf Zsombor és
Szabó Vivien nyert aranyérmet, Pintér Jázmin, Újvári
Patrícia, Tóth Hanna, Ficsor Nóra futóváltóban ezüstöt.
Hegyi Szilárd, Kivágó Flóra egyéniben bronzot. Többen
dupláztak, Jázmin, Nóra, Hanna és Patrícia három érem-
mel tért haza. 

Lengyelországi sítábor
Amikor a téli szünet elõtti szerdán megtudtuk, hogy ki
megy Lengyelországba, nagyon boldogok voltunk. A ja-
nuár várakozással, pakolással gyorsan eltelt. Végre feb-
ruár 4 � én elindultunk. Reggel az iskolánál gyülekez-
tünk. A búcsúzkodás nehezünkre esett. 6:15 � kor a busz
kigördült az iskolától, és megkezdte a 12 órás utat, ter-
mészetesen velünk és a csomagokkal együtt. Pár óra
múlva a TESCO megállójában pihentünk meg. Nagyon
nagy köd volt, több balesetet is láttunk. Köd, köd, köd�.

és fák. Ilyen volt az út a szlovák határig, amit 12:05 � kor
léptünk át. Kicsi hó és kevés köd fogadott minket. Vi-
szont hirtelen nõni kezdett a hó, és a köd is sûrûbb lett.
A jókedv is már az egekbe szállt. Sokat beszélgettünk,
játszottunk, és van, aki aludt is. Az idõ eltelt. Szerpenti-
nes utakon haladtunk. 14:25 � kor 78 km és 1:31 perc
volt hátra. Amikor megálltunk és leszálltunk levegõt
szívni, a buszon óriási rumlit hagytunk magunk után.
Már Lengyelországban voltunk. A tavalyihoz képest sok-
kal jobb volt az aszfalt minõsége. 17:05 � kor leértünk
Ustrzykibe. Egy szép faházban volt a szállásunk. A bõ-
röndöket 51 lépcsõfokon fölcipelni bizony nem volt gye-
rekjáték. Szerencsére a fiúk segítõkészek voltak. Meleg
bolognai spagettival vártak minket, ami nagyon finomra
sikerült. Sietõsen ágyba bújtunk, és 20:30 � kor már min-
denki aludt.

2. nap reggelén elmentünk megnézni a várost. Egy temp-
lomhoz értünk, ahol épp mise folyt, ezért mi is csöndben
hallgattuk. Aztán elmentünk a fõtérre, ahol Kristóf, a
tolmács ismertette velünk a helyet. Jellegzetes lengyel
házakat is láttunk. Hógolyózni is kimentünk ebéd elõtt.
Hóemberépítéssel is próbálkoztunk, de a térdig érõ hó-
ban nem sikerült. Aztán activitiztünk. Ebédre húslevest
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és óriás csirkecombot kaptunk zöldséggel és krumplipü-
rével. Ebéd után kimentünk síelni. Kaptunk lécet és ba-
kancsot. A Maly kral pályán, aminek a magyar jelentése:
Kiskirály. A nagyobbak ügyesebbek voltak, de azért mi is
megpróbálkoztunk vele. 

A 3. napon elmentünk az iskolába üvegtányérokat feste-
ni. A természettudományi múzeumban egy érdekes fil-
met és sok képet, kitömött állatot tekintettünk meg. Az-
nap délután voltunk síelni. Discoba hívtak minket. Ebéd
után volt még egy kis idõnk, aztán indultunk. Sok lánnyal
és fiúval ismerkedtünk meg, párral tartjuk is a kapcsola-
tot angolul. Fáradtan tértünk haza. 

4. nap reggelén egy mókus látogatott meg minket. A szo-
bák úgy néztek ki, mintha bombát robbantottak volna
bennük, ezért rendrakási versenyt rendeztünk. Aztán
igaz, hogy esett a hó, de elmentünk síelni. Sokat estünk.
Elmentünk vásárolni, mert másnap hosszú út várt ránk.

5. nap elindultunk Rzeszówba. Elõször az ugrálóvárba,
majd korcsolyázni mentünk. Mindkét helyen szuperül
éreztük magunkat. A bowlingozás volt a nap fénypontja.
Azt is mindenki remek szórakozásnak találta. Sajnos,
vissza kellett mennünk a szállásra. A takarodó minden
nap 22:00 órakor volt, de ez nem jelentette azt, hogy el
is aludtunk�

6. nap reggeli után lovasszánoztunk és kolbászt sütöt-
tünk tábortûznél. Ebéd után átöltöztünk, és megint
mentünk discoba. Még jobb volt, mint kedden. Lefekvés
elõtt megtudtuk, hogy másnap sífutni fogunk. 

7. nap délelõtt sportversenyt tartottunk az iskolában.
Nagyon izgalmas volt. Ajándékot is kaptunk. Ebéd után
elmentünk a sífutó-lécekért, és kisbusszal elvittek min-
ket a pályára. A sífutás fárasztó dolog, ezt mindnyájan
beismertük. Otthon a csomagjainkat összepakoltuk,
hogy másnap útrakészek legyünk. 

8. nap reggel korán keltünk. Még reggeli elõtt bepakol-
tuk a bõröndöket. A hazafelé vezetõ úton esett az esõ,
de nagyon jó kedvünk volt. Este a vártnál korábban ér-
keztünk meg. A szülõk már nagyon vártak minket. 

Mindenki nevében mondhatom, hogy fantasztikus volt a
kirándulás. Köszönetet szeretnénk nyilvánítani tanára-
inknak, hogy vállalták a kísérõ szerepét, valamint a busz-
sofõrnek, Csepregi Istvánnak és a tolmácsnak, Verõ
Kristófnak. 
Legnagyobb köszönettel azonban Csákovics Gyula pol-
gármester úrnak és a képviselõ-testületnek tartozunk,
hisz támogatásuk révén lehetett ilyen csodálatos élmény-
ben részünk.

Botlik Regina /5.o./
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Beszámolók, hírek:
A Galla Miklós-est a szépszámú közönség sok

nevetésével zajlott le. Úgy gondolom, mindenki talált
kedvére valót az elõadó mûsorában. Nekem a festé-
szeti bemutató és az életbõl vett jelenetek meg a szó-
játékok tetszettek a legjobban, s volt olyan mûsorrész,
amit arányaiban soknak tartottam, de ugye, ízlések és
pofonok különböznek. Sorozatunk jövõre folytatódik.
Tavaly Laár Andrást hívtuk meg, és most Galla Mik-
lós után Dolák Saly Róbertnek is fel lehetne lépnie
nálunk!

A szokásos, derûs , a Mátyás-naphoz kötõdõ
népszokásokon alapuló Közösségi Ház-i téltemetésre
lapzárta után kerül sor, miképpen a kommunizmus ál-
dozatainak emlékére történõ harangozásra is, április
elején ezekrõl szólni meg már késõ.

De nézzünk elõre: a városi 48-as ünnepség
minden esztendõben a város egyik legszebb hazafias
rendezvénye, kiválóan alkalmas a közösségi lét meg-
erõsítésére! Meghívottunk, Pelyach István történész ki-

tûnõ elõadó, a korszak nagyszerû ismerõje, biztos va-
gyok benne, hogy ünnepi kiselõadásával nagyszerûen
meg fogja idézni a forradalom és szabadságharc vitézi
tetteit! Hadd buzdítsam ezennel az édesapákat, alsós
vagy óvodás fiúgyermekeiket hozzák el, legyenek õk a
felvonulásban kishuszárok! Hadd lelkesítsem az édes-
anyákat, kislányaik álljanak be pártás lányoknak! Az
elõkészületeket, ha szükséges ehhez, az elõtte való na-
pon, hétfõn a kézmûves foglalkozáson is meg lehet
tenni! Általában véve bele se gondolunk, de vegyük
észre, az utóbbi évtizedben oszlik szét a magyar nép-
lélekben lévõ szorongás, kisebbrendûségi érzés vagy
fásultság, amely a nemzeti érzelmek kinyilvánításának
természetes voltát akadályozta. Nálunk is olyan ter-
mészetesnek és magától értetõdõnek kell lennie a ha-
zafias érzület kifejezésének, mint ahogy az az ameri-
kaiaknál, franciáknál, olaszoknál, lengyeleknél meg-
van.

Tavaly hagyományteremtõ céllal elsõ alkalom-
mal hívtuk meg a város iparosait és családtagjait a Kö-
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

március

1-e, 9:00: Szilvi használtruha-vásár
4-e, 18:00: Önkormányzati rendezvény � filmvetítés
6-a, 15:00: véradás
9-e, 9:00: vegyes vásár
10-e délelõtt: Iskolába csalogató gergelyjárás az óvodában
11-e, 19:00: Jótékonysági bál � Siófoki Mentõ Alapítvány
13-a, 17:00: Kézmûves készülõdés Gubányi Kata vezetésével a nemzeti ünnep fák-
lyás menetére. 
14-e, 17:00: 48-as városi ünnepség: iskolások mûsora, Pelyach István hadtörténész
kiselõadása, fáklyásmenet jó idõjárás esetén, koszorúzás, szeretetvendégség
17-e, 11:00: Színházi elõadás az iskolásoknak
18-a, 16:00: Könyvbemutató a Berkenye Egyesület szervezésében. Orbán Erika,
Czobor Éva tabi szerzõk bemutatkozása.
18-a, 18:00: Önkormányzati rendezvény - filmvetítés
19-e,16:00: Zamárdi Iparosok estje vacsorával, mûsorral.
20-a, 9:00: vegyes vásár
22-e, 9:00: német használtruha-vásár
23-a, 18:00: A világ legmélyebb barlangrendszerében � ismeretterjesztõ elõadás az
Inverse Everest Egyesület abháziai barlangi túrájáról és a barlangi mentésrõl.
Ingyenes rendezvény.
24-e, 14:00: Civil szervezetek fóruma.
25-e, 9:00: Somogyi honismereti kirándulás autóval majd gyalog. Úti cél: Gyugy és
környéke
Állandó programok: jóga (kedd), kórus (kedd), Nabe-torna (szerda), Berkenye
(csütörtök), Szakasztó népdalkör (péntek), Bodrogi Éva gyermekszakköre (szom-
bat)
Márciusi alkalmi sorozat: passiópróba (csütörtök)
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zösségi Házba, hogy elõsegítsük az õ csoportjuk kö-
zösséggé válását. Idén, Szent József, az ács napján �új-
ra ütjük a vasat�! Jó volna, ha egyszer az iparosok
olyan szövetséget alkotnának nálunk is, mint amilyen
hajdan, a háború elõtt ebben az országban társadalmi
csoportjaikat jellemezte. Jó volna, ha társadalmi rang-
gá válna az iparos lét! Kérjük tehát õket, tekintsék ün-
nepüknek a 19-i rendezvényt, és tiszteljék meg egy-
mást a részvétellel! Ráadásul derûs, kellemes órákat
igyekszünk számukra teremteni, amely idõtöltésnek
sem lesz utolsó!

Március 23-án izgalmas elõadás várható a Kö-
zösségi Házban. A legkitûnõbb magyar barlangászokat
hívtam meg, õk a világ legmélyebb barlangrendszeré-
ben jártak. Állljon itt néhány mondatnyi híradás azok-
ból a napokból kedvcsinálóképpen:
�Elérte a világ legmélyebb barlangjának alját a hét vé-
gén, és már a felszín felé tart négy magyar barlangku-
tató, akik egy nemzetközi expedíció keretében részt
vesznek Abháziában a 2197 méter mély Krubera-
Voronya barlang feltárásában � tájékoztatta az MTI-t
hétfõn idõsebb Adamkó Péter barlangkutató, az expe-
díció kapcsolattartója. A magyar csapat tagjai � Amb-
rus Gergely expedícióvezetõ, ifjabb Adamkó Péter, Jager
Attila és Tóth Attila � elsõként készítenek fotókat, fil-
met és könyvet a Föld legmélyebb szárazföldi termé-
szetes pontjáról. A csoport Abháziában csatlakozott

augusztus elején
egy nagy nem-

zetközi expedícióhoz, amelyben orosz, ukrán, iráni,
lengyel, spanyol, libanoni és amerikai kutatók is részt
vesznek. A tapasztalt magyar barlangkutatók viszon-
tagságos út végén augusztus 3-án érték el az expedíció
színhelyét. Fokozatosan ereszkedtek le a barlang mé-
lyére. Közben csatlakozott hozzájuk egy erdélyi és egy
libanoni kutató is, Fábián Elõd és Abou Nader �
mondta el a szóvivõ. A szükséges felszerelést � élelmi-
szert, fõzõkészüléket, gyógyszereket, mászófelszere-
lést, tartalék világítást, hálózsákokat, fényképezõgé-
peket és kéziszerszámokat � zsákokban vitték maguk-
kal a barlangászok. Idõsebb Adamkó Péter beszámo-
lója szerint augusztus 12-én a magyar barlangkutatók
1440 méter mélyen átúszták a barlang legveszélyesebb
pontjának tartott víz alatti járatot, és lejutottak az
1600 méter mélyen lévõ táborig, majd 13-án, szomba-
ton érték el a barlang 2197 méter mélyen fekvõ vég-
pontját.�

Szokásos tavaszi honismereti kirándulásunkat
Gyugy környékére tervezzük. Árpád-kori temploma,
az ott található magyar kálvária (a hunoktól Puskás-
öcsiig mutatja be sorsunkat), az Örökkévalóság Park-
ja és a tavaszi erdõ sok szép élményt ígér. Ha alkal-
matlan az idõjárás, akkor a túra elmarad. Autókkal
szándékozunk menni a falu közelébe, majd egy kb. 10
km-es gyaloglat a tervünk. A részletekrõl majd email-
ben, telefonon tájékoztatjuk az érdeklõdõket!

Gál Péter (közház- t:+36303325009)

Egy legalább százéves fotó

Estók János: Élet falun és városon címû könyvében találtam egy fotót, amely
szinte biztos, hogy a zamárdi tóparton készült a 90-es évek elején, hiszen pon-
tosan kivehetõk a Tihanyi-félsziget hegyei. A kép eredetije a Magyar
Mezõgazdasági Múzeumban található. Kinagyítottam a pásztor profilját, hátha
a tõsgyökeres zamárdiak felfedezik benne valamely nemzetség, család jel-
legzetes arcvonásait.

(Gál Péter)
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és
Városi Könyvtár hírei 

Turisztikai vásárok
Február közepére elkészült nyomtatott formában a városi
rendezvénynaptár, mellyel elõször a február végi kiállítá-
son találkozhattak az érdeklõdõk.
A belföldi vásárokon irodánk személyes részvétellel képvi-
seli a várost. 

Az elsõ idén a TOUREX Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár
Kecskeméten (február 24-25) között, majd a budapesti
Utazás Kiállítás: március 2-5., ahol önálló standdal jelenik
meg városunk. Ezt követõen: Miskolc: március 17-18, Szé-
kesfehérvár: március 18-19, Debrecen: március 24-26.,
Szolnok: április 07-08, ahol a Balaton standon leszünk je-
len. 

Információs füzet 2017

Idén kerül sor a helyi  vállalkozások, közérdekû informáci-
ók összefoglaló kiadványának, a Zamárdi Információs fü-
zetnek a szerkesztésére, amelyhez  várjuk minden eddigi
adatok frissítésében az abban eddig megjelent és az újon-
nan megjelenni kívánó vállalkozások, magánszemélyek se-
gítségét írásban az iroda email címére (zamardi@tourin-
form.hu). A kiadvány május elejére készül el.

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 feszti-
vál 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:
Márciusban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk ked-
ves Ügyfeleink rendelkezésére.
Március 3 (péntek) � zárva
A turisztikai kiállításokon való részvétel miatt lehetnek vál-
tozások a nyitva tartásban. Errõl az iroda ajtaján tájékoz-
tatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket köszönjük! 

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

Zamárdi Város Önkormányzat

Család-és gyermekjóléti Szolgálata

8621 Zamárdi, Kossuth Lajos u. 16.

Tel.: 06/84 349-040

Családsegítõ: Bodó Zoltánné

mobil : 06-30-5348633, e-mail:

bodozoltanne.zamardi@gmail.com

KLIENSFOGADÁSI IDÕ:

Hétfõ: 8.00-14.00

Kedd: 10.00-16.00

Szerda: 8.00-13.00, ruhaosztás: 8-11,30-ig

Csütörtök: zárt nap

Péntek: 8.00-9.00

A tevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok:

igény szerint prevenciós és egyéb csoportfoglalko-

zások, tájékoztató elõadás sorozatok, közösségfej-

lesztõ programok szervezése, valamint adományok

folyamatos szervezése (ruhaadományok, háztartási

cikkek, tartós élelmiszer felajánlást a fenti címen

szívesen fogadunk, bútoradományt csak közvetítés

útján áll módunkban eljuttatni a rászorulóknak.

A Siófok Város Család- és Gyermekjóléti Központ

által biztosított speciális ellátások:

Ügyfélfogadási idõn, és munkaidõn kívül, hétvé-

gén, munkaszüneti napokon is hívható non-stop

krízisvonal: 06-30-9556260. Elõzetes idõponte-

gyeztetés alapján kérhetõ jogi, pszichológiai,

addiktológiai tanácsadás, mediáció és kapcsolat-

ügyelet is a

06-30-5348633, és a 06-84-705-000 számokon.

2017.02.20- tól a házi segítségnyújtó tevékenységet

Juhászné Herczeg Anikó

szociális gondozónõ végzi, mobil: 06-30-8551736

Kliensfogadási idõ:

Hétfõtõl-péntekig: 8.00-9.00-ig
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�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület hírei

2017-ben a �Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület
eseményei között több irodalmi est is szerepel, melyek
tartalmukat tekintve könyvbemutatók és költészetnapi
rendezvény is. Február 11-én került bemutatásra Szakáli
Anna: Pillantás címû verseskötete, mely kötet illusztrá-
tora Tálos Ágota festõmûvész. Ugyanezen alkalommal
mutatták be a Gyógyító mosoly címû, gyerekeknek ké-
szült verses könyvet. A könyvbemutató különlegességét
a két kiadványon kívül az adta, hogy az elõadott verseket
különleges hangeffektusok kísérték Trombitásné
Zádeczki Ildikó (Balatonföldvár) közremûködésével. A
meghatározott méretû és rendeltetésû rézedények, bam-
buszcsörgõk, rézgong és dobok egy rendkívüli, lélekeme-
lõ utazásra vittek el bennünket.
A  Gyógyító  mosoly kedves,  színes  képe-
i  az I. számú orvosi rendelõ dr. Cseh Iván Patrik által
meghirdetett rajzpályázatára beküldött képekbõl kerül-
tek kiválasztásra. Veit Judit gondos szerkesztésében
megtörtént a nyomdai elõkészítés. A gyerekeknek szóló
verseket Vörösné Prigli Éva, Prigli Zsuzsa, Veit Judit és
Szakáli Anna írták. 
A könyv kiadása jótékonysági célt szolgál. A kiadást a
Zamárdiért Közalapítvány támogatta. A rajzoló gyere-
kek (Balogh Viktória, Újvári Patricia, Horváth Izabella,
Fenyvesi Adrián, Balogh Veronika, Erdei Csenge, Gál
Péter, Gamauf Luca, Iberpaker Anna, Sipos Nadin,
Fenyvesi Gábor, Balogh Eszti, Makláry Nóra, Varga Vi-
oletta, Németh Jana, Bertalan Péter, Kivágó Fanni,

Fenyvesi Stefánia)
egy-egy példányt kap-
tak ajándékba. A
könyvecske eljutott
határon túli magyar
településekre, Kónya
és Szentlászló falvakba
is. A zamárdi iskola a
gyerekek jutalmazásá-
ra, a Széchenyi utcai
óvoda a jótékonysági
báljára kapott ado-
mányként könyveket.
A bemutató alkalmá-
val hat olyan gyermek
olvasta fel a verseket,
akik rajzaikkal is sze-
repeltek a könyvben.
Akik Lengyelországi
utazáson voltak, és
nem tudtak eljönni,
azok az iskolában, az
iskola titkárságának
segítségével kapták meg tiszteletpéldányaikat.
Aki szeretne vásárolni a Gyógyító mosolyból, és ezzel tá-
mogatja célunkat, az a Tourinform Irodában, az I. számú
orvosi rendelõnél, a szántódi könyvtárban és a Berke-
nye-köri tagoknál megteheti (06-20-9949201). Köszön-
jük támogatásukat!

2017. február 20. Szani

Vendégírók Tab városából

2017. március 18-án, szombaton 16 órai kezdettel két
tabi szerzõ látogat el a Közösségi Házba (Zamárdi
Honvéd utca 6.), akik a �Berkenye Zamárdi
Alkotókör� Egyesületnek is tagjai. 
Orbán Erika és Czobor Éva írók többkötetes szerzõk,
akiknek a 2016. decemberi könyvbemutatóján mi,
zamárdiak is jelen voltunk a tabi Zichy Mihály
Kulturális Központban. 

A zamárdi közösség egy újabb érdekes és izgalmas
bemutatónak lehet a részese, mivel az alkotók
jeleneteket játszanak el írásaikból. 
A somogyi történetek ízes nyelvezete, a múltbeli és az
idõszerû események méltán képviselhetik megyénk kul-
turális életének egy szeletét. 

Szeretettel várjuk a kedves zamárdiakat egy kellemes
délutánra!

2017. február 20. Szani
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Egyesületünk két vidám programmal ünnepelte a
farsangot. Január 28-án �Batyus bált�, február 13-
án a civil szervezetekkel közösen, immár negyedik
alkalommal �Farsang farka� télbúcsúztató
vetélkedõt szerveztünk. A hangulatról minden szó-
nál többet mondanak Czufer József fotói:

A zenekar hangol, a közönség alapoz

Retro zene mindenki kedvére

A tombolahúzás izgalmas percei

A �Farsang farka� dobogósai:

Baráti Kör

Lovasok

Berkenye-kör

2017. március 15.oldal Zamárdi Hírmondó

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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A vendéglátó egészségõrök két csapata

Ajándékok az �Ügyes kezek� jóvoltából

Köszönet mindazoknak, akik rendezvényeink sike-
réhez hozzájárultak.
A tombola fõdíját a Szili büfé és - Horváthné Anikó
közremûködésével- a TESCO üzletlánc ajánlotta
fel.

További támogatók:

Sternóczky Károlyné, Perge Lászlóné, Marity Tibor,
Schwarcz család, Dobribán Gézáné, Szakáli Anna,
Tar Gizella, Vass  család, Bartus István, Csákovics
Gyula, Kertész Józsefné, Domján Zoltán, Takács Ti-
bor, Nagy Dezsõné, Szabados Tiborné, Podráczky
Tímea, Veszeli Zoltán, Czer Lászlóné, Huszár Lász-
lóné, Pálfi István, Benke Lászlóné, Nádudvariné
Zsuzsa, Prigli Éva, Horváth Ferencné, Németh
Lajosné, Komáromi Gáborné, Bölcsik Józsefné.
Ha a �Batyus bál� tombola-felajánlóiból véletlenül
valaki kimaradt, kérjük, jelezze / 06 / 30 / 33 24 301/,
hogy a Hírmondó következõ számában pótolhas-
suk.

Február 22-én a szokásos igali gyógyfürdõzésen 9
tagunk vett részt.
Egyesületünk a téli és tavaszi hónapokban több
rendszeres programmal várja a tagokat és az ér-
deklõdõket:
-Jóga -  keddenként 16: 30-tól
�Ügyes kezek� szerdánként 14-tõl 17-ig
-Játékos /társas/ teadélután péntekenként 14 órától
Az említett állandó alkalmakon kívül szûrésekre és
elõadásra hívjuk a zamárdiakat.
Március 13-án a Közösségi Házban 17 órakor kez-
dõdõ összejövetelünk témája:

�MENNYIRE EGÉSZSÉGESEK A ZAMÁRDIAK?
Meghívott elõadónk, BODÓ JUDIT, a város egész-
ségtervének összeállítója, osztja meg velünk az ál-
lapotfelmérés eredményeit. Háziorvosaink: DR.
HORVÁTH KRISZTINA ÉS DR. CSEH IVÁN PATRIK
arról szólnak, mit tehet az egészségügy és mi ma-
gunk, hogy egészségesebbek legyünk.
SZÛRÉSEK:

Március 23-án prosztata- és szemvizsgálat lesz
Zamárdiban.
A ll-es számú rendelõben 14 órától DR. PERJÉS
GÁBOR fõorvos vizeletvizsgálattal egybekötve uro-
lógiai szûrést tart.

13: 45-tõl DR. VÉGH SAROLTA  a védõnõk ren-
delõjében szemfenékvizsgálattal szûri ki a szürke
és zöld hályog problémákat.
További tervezett szûrések:

Nõgyógyászati vizsgálat Siófokon április második
felében, illetve május elsõ felében délelõttönként
egy vagy két alkalommal.

Bõrgyógyászati szûrés Zamárdiban május 16-án
kedden 14 órától.
Mind a négy vizsgálatra jelentkezni lehet � név, te-
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lefonszám, TAJ-szám leadásával -
Takácsné Szilvinél 16 óra után /
06 /30 850 9911/
A szokásos komplex szûrésre
várhatóan szeptemberben kerül
sor Kaposváron. 
Egynapos kirándulásunk április
8-án, szombaton lesz. Vác,
Vácrátót és Gödöllõ nevezetessé-
geit idegenvezetéssel nézzük
meg. A kirándulás összköltsége
6 000 Ft. Találkozó: 6 :30-kor a
Paprika csárda elõtt, indulás 7
órakor. Jelentkezni a március 13-i
összejövetelen lehet Perge Krisz-
tánál. / 06 / 30/ 945-3640/
Köszönet mindazoknak, akik az elmúlt évben adó-
juk 1%-ával támogatták egészségmegõrzõ mun-
kánkat. Továbbra is várjuk segítségüket.

SZÁMLASZÁMUNK:18152614-1-14
Köszönjük:

Egészségõr Egyesület

Március 22.  a víz világnapja

A Föld édesvízkészlete nem ki-
fogyhatatlan, körforgásának és
tisztaságának megõrzése érdeké-
ben azonban nagyobb figyelmet
kell szentelnünk környezetünk vé-
delmére is. A világnak szinte min-
den állóvize, folyója szennyezett.
Jelenünk és az utánunk érkezõ ge-
nerációk sorsa múlhat azon, mi-
képpen gazdálkodunk a Föld víz-
készleteivel, hogyan óvjuk és hasz-
nosítjuk az élet egyik alapvetõ ele-
mét. AZ ENSZ 1993-ban március
22-ét jelölte ki a víz világnapja dá-
tumaként, melynek célja, hogy
gondolkodásunk középpontjába
kerüljön ez a természeti kincs. E
jeles nap minden évben más és más
nézõpontból hívja fel figyelmünket
a víz alapvetõ szerepére. A jövõ ge-
nerációinak is meg kell tanulniuk,
miért nevezzük kincsnek a tiszta vi-
zet. Ha nincs tiszta víz, akkor nincs

víz. Ha nincs víz, nincs élet. Ilyen
egyszerû ez. Éppen ezért 2017-ben
a világnap szlogenje a �Szennyvi-
zek? Tiszta vizet!�lett.

A NABE zamárdi csoportja az
idén is megemlékezik e jeles nap-
ról: 2017. március 26-án, vasárnap
15 órakor -� Séta a vizeinkért� cím-
mel - a Balaton legszebb szabad-
strand területén.
Kérjük, figyeljék az eseményre fel-
hívó plakátjainkat!

Március 6-án 17 órakor a városhá-
za nagytermében tart elõadást dr.
Kovács Emõke történész a � Régi
Balaton� -ról.
Betekintést kapunk a 19. századi

Balaton történetébe, és felvillant
sok-sok érdekességet, mozaikot a
Pannon tenger 20. századi múltjá-
ból. Egy különösen gazdag táj kü-
lönösen sokszínû arcát mutatja be.
Ajánljuk az elõadást  a Balaton

szerelmeseinek. Mindazoknak,
akiket érdekel e vidék múltja. Ta-
lán globalizált világunkban is tu-
dunk még ezekre az apró örömök-
re figyelni, mert a régi korok em-
berei képesek voltak, s örömüket
lelték benne, sõt vigyázva õrizték a
balatoni tájat. A Balaton ugyanis
egyike a Föld természeti ritkasága-
inak, ahol a sajátos éghajlati jelleg-
zetességek, a kellemes mikroklíma
sajátos emberi kultúrát hozott lét-
re. A Balaton érték, különösen
nagy érték!
Minden érdeklõdõt szeretettel vá-

runk!

Felhívás kirándulásra!

A Nõk a Balatonért Egyesület
zamárdi csoportja kirándulást szer-
vez.
A Föld napja alkalmából 2017. áp-
rilis 22-én a szlovéniai  Volcji Potok
Arborétumba látogatunk el. A 88

NABE HÍREK

A játékvezetõ, Németh Erika a közönséget is bevonta a játékba.



hektáros arborétum Szlovénia leg-

látogatottabb parkja. Nép-

szerûségét az utóbbi években nagy

sikerrel megrendezett tavaszi vi-

rágkiállításainak köszönheti. 2017-

ben április 15. és május 7. között

kerül megrendezésre a tulipánkiál-

lítás; ez idõ alatt 2 millió tulipán

bontja ki szirmait.

Szabad program keretén belül te-

kintjük meg  az arborétum látniva-

lóit; aki elfárad a sétában, kisvona-

ton utazva is gyönyörködhet a

francia és angol stílusban kialakí-

tott kert látványosságaiban.

Hazautazás elõtt Kamnik városka

nevezetességeivel ismerkedünk

meg. Részvételi díj: 40 fõ alatti lét-

szám esetében 11600 Ft+ belépõ

40 fõ feletti létszámnál 8600 Ft+

belépõ

Jelentkezni  lehet: Kajdiné  Icánál

a 06-30-947-2925 és Tóthné Ildikó-

nál a 06-30-313-8310 telefonszám-

okon, valamint Kránitz Tímeánál,

a  tkranitz@gmail.com email cí-

men.

Jelentkezési határidõ: március 31.

Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2017. március

Festetics vitorlás a Balatonon 1910



Zamárdi a budapesti hajóki-
állításon

Rengeteg érdeklõdõt vonzott a
26. Budapest Boat Show február
23 és 26 között a Hungexpo terü-
letén. Magyarország legnagyobb
szárazföldi kikötõje, a hajózás és
a vízi sportok szezonnyitó nagy-
rendezvénye 2017-ben is felvo-
nultatta a hazai vitorlás-, elektro-
mos és motoros hajó piacának új-
donságait. Ez utóbbiból különö-
sen nagy választékot láthattak az
érdeklõdõk, úgy tûnik, hogy a környezetbarát mo-
torosokból egyre többel találkozhatunk majd a Ba-
latonon is. A látványos hajócsodák mellett a kap-
csolódó szolgáltatások, kiegészítõk és felszerelé-
sek bemutatója is igen bõségesre sikeredett. Külön
öröm, hogy egyre több hazai gyártó tûnik fel a se-
regszemlén.

A hatalmas tengeri yachtokat és a villámgyors ver-
senyhajókat megcsodáló közönség soraiból sokan
voltak kíváncsiak a kiállítás szakmai színpadának
programjaira is. Dr. Kollár Lajos a Magyar Vitorlás

Szövetség elnöke elõadásában elmondta: 2013 óta
a vitorlázás sportágban regisztrált utánpótlás korú
versenyzõk száma harminc százalékkal nõtt. A szö-
vetség nemcsak a versenysportra koncentrál, ha-
nem a szabadidõ-vitorlázókra is gondolnak. A to-
vábbiakban is azon dolgoznak majd, hogy minden
magyar vitorlázó megtalálja azt a túrát, versenyt
vagy eseményt, amelynek révén bekapcsolódhat a
sportág vérkeringésébe.

A rendezvény utolsó napján a színpadon a Svert
Kupáról beszélgetett Nagy R. Attila többszörös ma-
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Február 6-án 17 órakor a Közösségi házban Du-
nai II Antal olimpiai bajnok labdarúgó �a Hal-
hatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja-
volt a vendégünk, akit  Csákovics Gyula polgár-
mester úr köszöntött.

A sportolóval Vízy András beszélgetett.  Megtud-
hattuk, hogy pályafutását 1953-
ban kezdte a Bajai Bácska csa-
patában, majd 1961-ben a Pécsi
Dózsához került, 1964-ben pedig
az Újpesti Dózsa csatára lett.

Ebben az évben már tagja volt
az olimpiai csapatnak. Három al-
kalommal volt gólkirály: 1967-ben,
1968-ban és 1970-ben.  1967-ben
Ezüstcipõt, 1968-ban Bronzcipõt
nyert. 1968-ban a mexikóvárosi
olimpián tagja volt az aranyérmet
és 1972-ben a müncheni olimpián
ezüstérmet szerzõ magyar válo-
gatottnak. 

1978-tól már edzõként is tevékenykedett.  Aktív
pályafutását 1981-ben fejezte be. 

Stílusára a gyors, gólveszélyes játék volt a jellem-
zõ. Személyében egy közvetlen, barátságos, vidám
embert ismerhettünk meg. 

Sné R. I. 



gyar bajnok vitorlázó a verseny fõvédnökével,
Csákovics Gyula polgármesterrel és Mátay László
versenyszervezõvel. Csákovics Gyula elmondta,
hogy mennyire örülnek Zamárdiban a Svert Kupa
sikerének, és annak, hogy tavaly már 122 hajó ne-
vezett a regattára. Büszkén hangsúlyozta, hogy si-
került egy régi hagyományt méltó módon felélesz-
teni, hisz az elõször 1929-ben megrendezett ver-
seny ismét a balatoni vitorlázás egyik fontos ese-

ménye. Mátay László a 2017-es programról árult el
érdekességeket. A Svert Kupa Zamárdi DELL túra-
verseny augusztus 12-én lesz, míg másnap  - idén
elõször - a NaturRadler Zitrone pályaverseny kerül
megrendezésre. A kétnaposra bõvült eseményen
további újdonságokkal várják majd a vitorlázókat és
a nézõket egyaránt.

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2017. március

Több jelentõs, a településképet is javító beruhá-
zás/fejlesztés történt a közelmúltban Zamárdiban ,
melyeket a településtervezõi szakmai múltam alapján
merek némi szubjektivitással véleményezni , miköz-
ben pár javaslattal is élnék .

Bár az áttekintés nem feltétlen fontossági sorrendben
történik, de azt hiszem, a városháza és a vasútállomás
környékének megújulása volt a legnagyobb jelentõsé-
gû - több összetevõs - településrendezési akció váro-
sunkban.
Minderre az új vasúti átjáró és a peronáthelyezés
adott lehetõséget, ami ugyan állami beruházás volt, de
hogy az ebben a formában valósult meg, azt az önkor-
mányzat  harcolta ki szívós kitartással.
Az ófalut a vasút alatti településrésszel összekapcsoló
közlekedési rend a lakosság régi óhaja volt , ami egy-
ben lehetõvé tette a Szabadság  tér teljes megújulását
is. Létrejött egy igazi városi fõtér. 
Igaz , hogy egy kicsit �építészesre� sikeredett, de ez
nem baj, mert ez a szemléletmód teremtett világos, át-
tekinthetõ és nagyvonalú rendet a központban. Ez
azért is nehéz feladat volt, mivel a teret meghatározó
épületek, (pl. önkormányzat, vasútállomás�)  a ko-
rábbi  helyzethez igazodtak.
Az új fõtér nagy burkolt felülete - a tervezõi szándék-
nak megfelelõen � reméljük, mielõbb élettel teli
�agóraként� fog mûködni , aminek jelei  már tapasz-
talhatóak voltak a nyáron . 
(Az új közlekedési rend utólag indokolta a Magyar
ház szükségtelennek tûnõ bontását is.)

Ragyogó ötlet volt a téren elhelyezett �Zamárdi a Ba-
laton szíve�szimbólum .  A szinvonalas megvalósítás-
hoz apró javaslat : a szimbólum alatti  mészkõzúzalé-
kot nagyméretû kulé kaviccsal javaslom felülszórni,
ami sokkal szebb és könnyebben fenntartható/tisztít-

ható felületet ad.  
A parti sétány (Margó Ede sétány) félhosszig történt
leburkolása  a mezítlábalás, a por-mentesítés szem-
pontjából volt indokolt, a régi strand irányába történt
továbbvezetés pedig kimondottan észszerû intézkedés
volt. Így a régi községi strand területe szervesen kap-
csolódik a parti sétányhoz .
Most már csak a  következetes anyaghasználatára kell
ügyelni , hogy a folytatás és a merõleges lejárók is
ugyanilyen burkolatot kapjanak !
A Pénzügyi és Városfejl. Bizottság egy korábbi , na-
gyon jó javaslata volt, hogy a parti sétányra vezetõ fõ
csapásoknál létesüljenek kisebb terecskék. 
Így épült  pár éve a Balaton szíve tér a Wellamarin
Szálló elõtt, és elkészül és átadásra kerül tavaszra a
sétány Ny-i végében Margó Ede szobrászmûvészrõl
elnevezett tér.  (A szerencsének is köszönhetõ volt ,
hogy mindkettõnek a tervezõje lehettem.)

A Margó E. tér esetében települési igény volt , hogy
hasonlítson a Balaton szíve térhez , ezért annak ará-
nyait, körkörös elrendezését új elemekkel kiegészítve
megismételtem az újabb térnél .
A sétányon további terecskék létesítése indokolt a

GONDOLATOK  A ZAMÁRDI FEJLESZTÉSEKRÕL

Mátay László
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Zöldfa utcai , a Harcsa utcai lejárók csatlakozásánál,
míg a Bácskai utcai kikötõnél egy megújító átépítésre
lenne szükség.
A volt községi strand területén pár éve egy jól sikerült
játszótér létesült , aminek területét az önkormányzat
visszavásárlással mentette meg  a beépítéstõl az utol-
só pillanatban.
Bárcsak valami hasonlóan frappáns megoldás tudna
születni a kikötõ mögötti, még beépítetlen, de magán-
kézbe került parti területek esetében is!
A sétány mentén létesült vizesblokkok (faszerkezetbe
�csomagolt� konténer WC-k) költségkímélõ módon
hoztak ötletes és kulturált megoldást .
Utoljára hagytam a templom környékén megvalósult
fejlesztést , mely Fõ utcai lakosként, az elõzõeknél
ténylegesen közelebb áll hozzám , de a szó  átvitt ér-
telmében is, hiszen az iskolát  a �templomtértõl�elvá-
lasztó kerítés tervezõje voltam .
Hogy ennek lehetõsége egyáltalán
felmerült, és  a tervezésre  megbí-
zást kaphattam, az Fontányi Zsolt
kitartó munkájának köszönhetõ.
Az említett kerítés azonban csak
egyik összetevõje volt a templom-
környék rendezésének, hiszen na-
gyon nagy jelentõsége van  a Fõ ut-
ca templomhoz tartozó szakaszán ,
és a volt Krizsán- telken megvaló-
sult, gépkocsiparkoló építéseknek .
A Fõ utca templom mellett kialakí-
tott parkoló és járdafelújítás mind
megoldásában, mind anyaghaszná-
latában nagyon jól sikerült, átgon-
dolt és precíz tervezés eredménye. 
Az összkép érdekében ésszerû lenne a Magyar ház és
Fõ u. sarkán a gyalogátkelõnél kimaradt pár négyzet-
méter járda átépítése.
A túlsarkon  a Magyar- vendéglõnek állít stílszerûen

és szellemesen  emléket  egy  üveg borral és  pohárral
�terített � asztal és egy szék .
A templomkörnyék átalakulásához a zöldfelületek
növényanyagának megújulása , valamint a kapukkal
harmonizáló íves fémlugasok  is hozzájárultak .
(Az iskolakerítéssel kapcsolatosan a tervezõ jogán
szerényen megjegyzem, hogy a fülkékben elhelyezett
táblák esetében a tervben javasolt megoldás szeren-
csésebb volt. Jobban illeszkedett a mûemléki környe-
zetbe, jobban harmonizált a kerítés anyaghasználatá-
val. Úgy gondolom , hogy az alkalmazott - kevéssé
idõtálló - anyagok  hamarosan cserére fognak szorul-
ni, és akkor talán lesz mód az újragondolásra.)

A �templomtér� teljes megújulásához már csak a bur-
kolatcsere hiányzik .Ennek során illeszkedni kellene
a kerítés - a  parkoló- és támfalépítésben használt

anyagokhoz . Így válna teljessé a faluközpont  felújítá-
sa, amit az egyes elemek közös anyaghasználata tesz
egységessé. 
Remélem, hogy a város a közeljövõben erre is tud for-
rást biztosítani. (A konkrét megvalósításra vonatko-
zóan határozott tervezõi elképzelésem van.)
A felsorolt fejlesztések mindegyikénél  megállapítha-

tó a kivitelezés jó minõsége .
Összegezve : A  felsorolt és az itt nem említett egyéb
beruházások, valamint újabb, átgondolt fejlesztések
következtében Zamárdi a Balaton szíve névhez  mél-
tó kisvárossá válik, amit a  zöld- és strandterületként
megóvott és fenntartott Balaton-partjával is kiérde-
mel.
Erre mintha reményt adnának a közelmúlt történései.

Szentkúti Kiss Gábor
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Gránit, márvány, andezit, travertin,
mészkõ burkolóanyagok, lépcsõk,
párkányok

Hõszigetelõ rendszerek:
EPS, Grafitos rendszer

Gipszkarton és tartozékok

Szigetelõ anyagok: 
polisztirol, üveggyapot, bitumenes lemez

Ömlesztett anyagok: 
sóder, homok, murva, kulé kavics

Téglák: 
B30, Uniform, Ytong, Porfix, válaszfal tégla

Zsákos anyagok:
cement, mészhidrát, oltott mész, esztrich,
vakolatok, ragasztók

Útépítési anyagok: 
útszegélyek, kerti szegélyek
Vízépítési és csatornázási anyagok:

KG és PVC csövek, idomok, szerelvények,
betoncsövek, kútgyûrûk, akna elemek, med-
erlapok, KPE csövek, folyókák

Vasanyagok:
betonacélok, síkhálók, zártszelvények,
lapos és szögvasak, ereszcsatornák

Rögzítéstechnika:
bilincsek, csavarok, alátétek, szegek,
dûbelek, tiplik, huzalok, kötelek, oszloptartók

Barkácsanyagok:
vágókorongok, mérõeszközök, kéziszer-
számok

Védõfelszerelések:
bakancsok, kesztyûk, védõszemüvegek,
fejvédõk

Tevékenységi körünk közé tartoznak még:

- gépi földmunkavégzés, - kisgépek, lapvi-
brátorok, döngölõbékák, betonvésõk bér-
beadása

Térkövek:
- Barabás térkõ
- KK Kavics beton
- Abeton
- Leier
- Semmelrock
- Weissenböck

Termékeink:

Zamárdifelsõ Vadkacsa sor 30.
Telefon:

06-30/491-5022, 06-30/946-1921, 06-84/545-161 
Nyitva tartás:

H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00
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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. március 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. március

Zamárdi plébániatemplom

csütörtök 18 órakor

péntek 18 órakor

szombat 18 órakor

vasárnap 8:30 órakor

Zamárdi üdülõtelepi kápolna

nincs szentmise

Balatonendréd

vasárnap 10 órakor

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu
Vállalunk:

Bontást, belsõ átalakítást,
vízkárok utáni helyreállítást,
betonozást,
mellék épületek építését,
hozzáépítést, burkolást,
térkövezést, dreiwitolást,

vízszigetelést,
palatetõ-lapostetõ 
felújítást,kerítéseket,
kertgondozást, festést,
víz-gáz-villany-antenna-
szerelést reális áron vállalunk!

Telefon: 06-20/219-7928


