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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. április 24-i ülésérõl

A képviselõ-testület
1. Spar üzlet nyitásával kapcsolatos állásfoglalás

- megtárgyalta Kovács Gábor Spar üzlet nyitásával
kapcsolatos beadványát, és a Vasút utca északi ol-
dalán lévõ buszmegálló mögötti zöldterület vonat-
kozásában elvi állásfoglalását adja az elõkészítõ
munkák megkezdésére (rendezési tervmódosítás,
vonatkozó jogszabályok elõírásai). A rendezési
terv módosításának költségeit és egyéb költségeket
a kérelmezõnek kell vállalnia.

- a 2020-ra tervezett üzletnyitással egyetért.

2. Wintersport Kft. bérleti szerzõdés módosítása iránti
kérelme

- a Wintersport Kft.-vel 2015. évben megkötött bér-
leti szerzõdés kérelem szerinti módosításához,
azaz a szerzõdésben rögzített építési engedély
megszerzésének 2018. december 31-ig történõ
meghosszabbításához nem járul hozzá.

3. Magyar Kajak-Kenu Szövetség GINOP 7.1.2-15-2016
azonosító számú konzorciumi csatlakozásának
megtárgyalása

- megtárgyalta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elõ-
terjesztését a Balaton vízi turizmusának komplex
fejlesztése konzorciumhoz való csatlakozásról.

- úgy határozott, hogy csatlakozik a GINOP 7.1.2-
15-2016 azonosító számú projekthez.

4.  Zamárdi Város Önkormányzata-Wintersport Kft.
közötti területbérleti szerzõdés rendkívüli fel-
mondása

- megtárgyalta a zamárdi 3441/13 hrsz alatti, önkor-
mányzati tulajdonú ingatlant érintõ és a felek
között 2015. április 20. napján megkötött bérleti
szerzõdést.

- a szerzõdés 8. pontjában foglaltak alapján,
figyelemmel arra, hogy a bérlõ nem rendelkezik
végrehajtható építési engedéllyel, 2017. április 30.
napjával a bérleti szerzõdést rendkívüli felmondás-
sal felmondja. 

5. Wintersport Kft.-Zamárdi Város Önkormányzata
együttmûködési lehetõsége a GINOP 7.1.1-15-2016
azonosító számú projektben

- a 114/2017. (IV.24.) KT határozattal döntött a Ba-
laton vízi turizmusának komplex fejlesztése Kon-
zorciumhoz való csatlakozásról.

- támogatja, hogy a pályázati keretek között meg-
épülõ létesítmény (vízitúra megállóhely) üzemelte-
tõje a Wintersport Kft. legyen, amennyiben az Ön-
kormányzatnak sikerül a cég képviselõivel a

feltételekben megállapodnia.
- javasolja az üzemeltetési idõszak tekintetében a

projekt fenntartási idõtartamán (5 év) túlmenõen
további 5 évet biztosítani a leendõ üzemeltetõnek. 

6. Nessnight Bt bérleti ügye

- a Bt. 2017 októberében lejáró bérleti szerzõdését
abban az esetben kívánja meghosszabbítani,
amennyiben a 2017. évi nyári szezonban a vendég-
látóegység tevékenységével, zajhatásával kapcso-
latban nem merül fel probléma.

- továbbá a bérleti szerzõdés megkötésének feltéte-
leként szabja meg a Bt. önkormányzat felé eddig
fennálló összes tartozásának kifizetését.

7. Kerékpárok beszerzése a Zamárdi Tourinform Iroda,
Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére

- a 9 db új kerékpárt a legkedvezõbb ajánlatot tevõ
�Petró Kerékpár� Petró László egyéni vállalkozó-
tól vásárolja meg az ajánlata szerinti bruttó
1.485.000.- Ft összegben.

- hozzájárul, hogy a Tourinform Iroda felhalmozási
kiadásaiból a 9 db kerékpár vásárlásához tervezett
1.500 e Ft elõirányzat átcsoportosításra kerüljön
az Önkormányzat felhalmozási kiadásaira. 
( A kerékpárokat a nyári szezonban az iroda bérbe
adja.)

8. Tourinform Iroda szervezeti és mûködési szabályzatá-
nak módosítása 

- megtárgyalta a Zamárdi Tourinform Iroda,
Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítását a kulturális
manager státusz 2017. január 1. napjával történõ,
visszamenõleges hatályú megszüntetésére
vonatkozóan, és azt jóváhagyja.

9. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály elõter-
jesztései

a. Útburkolati jelek festési munkáira meg-
bízás

- megbízza  Harsányi Ferenc egyéni vállalkozót,
hogy a városi útburkolati jelek festési munkálatait
végezze el bruttó 978.620.-Ft díjért, a költségvetés-
ben szereplõ 800.000,-Ft feletti összeget az
általános tartalék terhére biztosítja.

b. �Zamárdi Város Önkormányzatának
útfelújítási munkái 2017-ben� tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítása

- döntést hoz a �Zamárdi Város Önkormányzatának
útfelújítási munkái 2017-ben� közbeszerzési 
eljárásban szereplõ mûszaki tartalom meg-
valósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés 
csatolt ajánlattételi felhívását és dokumentációját.
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- a �Zamárdi Város Önkormányzatának útfelújítási
munkái 2017-ben� közbeszerzési eljárás lebonyolí-
tására dr. Kozma Györgyöt bízza meg 200.000.-
Ft+áfa díjért.

- a Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az
alábbiak szerint jelöli ki:
dr. Kerekes Gyöngyi
Hoffmann Renáta
Kétszeri Balázs
- a közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezõk

körét az alábbiak szerint határozza meg:

- Balaton-Út Kft. Balatonboglár,
- Colas Hungária Zrt. Budapest,
- Útéppark Kft. Székesfehérvár,
- Pilon Építõipari Kft. Budapest,
- ViaVomito Mélyépítõ és Szolgáltató Kft.

Veszprém.

10. Települési Arculati Kézikönyv elkészíttetése

- a kézikönyv elkészítésével a legalacsonyabb
árajánlatot adó Városépítési Tanácsadó és
Tervezõ Iroda Kft.-t bízza meg bruttó
3.175.000,- Ft vállalási árért.

11. 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díj
csökkentésére pályázat benyújtása

- a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgál-
tatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt
be a Magyar Államkincstár felé. 

12  Zamárdi, Zöldfa utca 14. számú (3312 hrsz-ú) 
ingatlan gépkocsi bejáró rendezése

- a Zamárdi, 3312 hrsz-ú, Zöldfa utca 14. szám
alatti ingatlan utcafronti gépkocsi bejáró ren-
dezéséhez a mellékelt vázrajz alapján hozzájá-
rul azzal, hogy a hivatal munkatársával részle-
tes egyeztetés szükséges.

- felkéri a jegyzõt, hogy a Zöldfa utcai önkor-
mányzati területen lévõ épület (fagyizó)
állapotának rendezése ügyében folytasson tár-
gyalásokat a tulajdonossal.

13.  Zamárdi, Fõ utca 106. számú önkormányzati lakás
bérleti szerzõdésének felmondása

- egyetért a Zamárdi, Fõ utca 106. számú,
Spergli Elvirával kötött önkormányzati tulaj-
donú lakás bérleti szerzõdésének azonnali
hatályú felmondásával, amennyiben a bérlõvel
a közös megegyezésre vonatkozóan nem
tudnak megállapodni.

14.  Attilart Kft kérelme (Krisztián pizzéria)

- a �Krisztián pizzéria� bérlõjének (Attilart
Kft.) engedélyezi 2017. évben a zeneszolgál-
tatást, abban az esetben, amennyiben a
vonatkozó jogszabályokat szigorúan betartják,

erre a hatósági eljárásoknál is figyelemmel kell
lenni.

- az  engedély további feltétele, hogy a bérlõk a
társasház képviselõjével egyeztessenek a
zeneszolgáltatásról.

15. NessNight Bt.-  Benkõ-Benczúr Balázs kérelme (vízdíj)

- engedélyezi a NessNight Bt. � Benkõ-Benczúr
Balázs részére, hogy a fennálló vízdíj összegét
kétösszegû részletfizetésben teljesítse 2017.
június 15. és 2017. július 31. napjáig. 

16. Zamárdiak Zamárdiért Civil Társaság javaslata
büfékre vonatkozóan

- felkéri a civil szervezetet, hogy az idényjellegû
vendéglátóhelyekre vonatkozó javaslatokra
dolgozzanak ki több alternatívát a vál-
lalkozókkal közvetlenül egyeztetve az igényes
homlokzati takarások, stb. tekintetében, és a
javaslatukat terjesszék az õsz folyamán a
képviselõ-testület elé.

17. Sziget Kft. fesztivál területen végzendõ munkáinak
engedélyezése

- az alábbi munkálatok elvégzését engedélyezi a Sziget Kft.
részére:
1. 5-600 m3 homokos föld beszállítása és billentése a fesz-
tivál területén a mélyebb, vízállásos területekre (Harcsa u.
� Kecskeméti u. közötti terület),
2. homokos föld elterítése mélyedésekbe,
3. terület simítózása,
4. a beterített terület megmûvelése vibrációs talajlazítóval,
5. gépi vetés 40 g/m2 fûmagkeverékkel a feltöltött
területeken,
6. a beszállított anyagok vizsgálati jegyzõkönyveit,
megfelelõségi nyilatkozatait a munka elvégeztével
megküldik az önkormányzatnak,
7. a mélyedésekbe laza, vizet jól áteresztõ homokos talaj
töltése.
A munkákat az EuroGreen Tiszafa Kft. végzi a területen.

18. Akácfa utca-Szamárkõ közötti közvilágítás, kiserdõ
további fejlesztése

- kéri a szamárkõi parkoló-Akácfa utca közötti
közvilágítási munka megterveztetését, és a ter-
vezés utáni ajánlatkéréseket a Polgármesteri
Hivatal részérõl.

19. Margó Ede sétány közvilágítás korszerûsítése
-egyetért azzal, hogy a Margó Ede sétányon 3 db
�próbalámpa� kerüljön felszerelésre.

20. Global Media Sport Kft kérelme (EVMA Bt.)
- engedélyezi, hogy a Margó Ede sétányon lévõ

öltözõkre vonatkozó bérleti szerzõdés az
EVMA Bt nevérõl a Global Media Sport Kft.
nevére kerüljön átírásra.

- támogatja és engedélyezi, hogy a kijelölt
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öltözõk teljes felületét használja a rendeletben
foglalt díjszabás ellenében a Global Media
Kft.

21. Ragaz Bt. � Sajtos Krisztián öltözõk bérleti ügye

- az alábbi számozású öltözõket a 2017. évi sze-
zonra biztosítja a Ragaz Bt.-nek, mint bér-
lõnek:

14.          Kecskeméti utca
18.          Zöldfa utca
26.          Harcsa utca � Keszeg utca
28.          Harcsa utca � Keszeg utca
29.          Harcsa utca � Keszeg utca

22. Global Media Sport Kft (EVMA Bt.) kérelme Svert
kupa szervezésével kapcsolatban 

- egyetért azzal, hogy a Svert kupa szervezését az
elõzõ évektõl eltérõen az EVMA Bt. helyett a
Global Media Sport Kft. bonyolíthassa.

- a vitorlásverseny lebonyolításával kapcsolatban az
alábbiakat engedélyezi:

- Engedélyezi, hogy a rendezvény területe a Bácskai
utca és a Nagyváradi köz közötti 30 méteres sáv
legyen. Hozzájárul a terület lezárásához.

- Az Önkormányzat biztosítja a vendégsátrat, a sör-
padokat, fõzõüst használatát, illetve a Bácskai
utcai vizesblokk éjszakai nyitvatartását.

- Egyetért, hogy az Önkormányzat 2017. augusztus
10. csütörtök déli 12 órától 2017. augusztus 14.
hétfõ dél 12 óráig a teljes vendégházat biztosítsa
térítésmentesen a rendezvény szervezõinek.  

- egyetért azzal, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a
vendégmóló költségeihez hozzájárul az Önkor-
mányzat 200.000,- Ft-tal az általános tartalék ter-
hére. 

- kéri, hogy az Önkormányzat a GAMESZ
bevonásával mûködjön közre a rendezvényterület
kialakításában, a szállításokba, stb., illetve a
Tourinform Iroda augusztus 12-én 17-20 óra
között, illetve augusztus 13-án 14-17 óra között a
technikai díjátadó idõtartamában a hangosításban
mûködjön közre. A vendégmóló szállítást abban az
esetben javasolja biztosítani, ha a GAMESZ
gépjármû parkja ezt lehetõvé teszi.

- a Bácskai utcában az Önkormányzat által bérelt
2987/33 hrsz-ú telken jelöli ki a hivatal
közremûködésével azt a parkoló részt, ahová a
versenyre érkezõk leparkolhatnak, illetve ki kell
jelölni a parkoló és a kikötõ közötti zöldfelületi
átjáró helyet, amelyen a hajókat a kikötõig el
tudják szállítani a tulajdonosok. A zöldfelületi
átjárást a Tourinform Irodával egyeztetett módon,
a Játszadalom rendezvény zavarása nélkül kell
kijelölni.

- tájékoztatja a kérelmezõt, hogy faházat, kerítésele-
meket (kordont) a rendezvényhez nem tud biztosítani.

- kéri, hogy a következõ évek vonatkozásában
igyekezzenek két különbözõ idõpontra tenni a

vitorlásversenyt és a Játszadalmat, mivel a két
nagyszabású rendezvény ugyanazon a területen
egymás zavarása nélkül nehezen tartható meg.

23. Útbaigazító táblák megrendelése

- megtárgyalta a településen kihelyezendõ informá-
ciós útbaigazító táblákra érkezett árajánlatot, és
azt elfogadja. A táblák darabszámát 5700,-
Ft+ÁFA összegben, a tartóoszlopok számát
37.000,- Ft+áfa összegben (felületkezelés nélkül)
jóváhagyja.

24. Zamárdi, Kiss Ernõ utca rendezvénytér tér-, és vil-
lanyszerelési munkáira megbízás

- a Kiss Ernõ utcai rendezvénytér térvilágítási munkáinak
elvégzésével Pálfi István egyéni vállalkozót bízza meg brut-
tó 1.663.955 díjért, 
- a Kiss Ernõ utcai rendezvénytéren található pavilonok vil-
lanyszerelési munkáinak elvégzésére Pálfi István egyéni
vállalkozót bízza meg bruttó 312.420,- Ft díjért.

25.  Zamárdi, Kossuth Lajos utcai vizesblokk
áramvételezés bõvítése

- engedélyezi a Zamárdi, Kossuth Lajos utcai vizes-
blokk áramvételezésének bõvítését (3x63 A-ra) az
általános tartalék terhére. Az ügyintézést Pálfi
István vállalja térítésmentesen.

26. Zamárdi temetõben lévõ térvilágítási rendszer
átépítése
- a zamárdi temetõben lévõ térvilágítási rendszer

átépítésére vonatkozó munkák elvégzésével Pálfi
István egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 970.280
díjért.

27. Zamárdi, Margó Ede sétány nyugati részén lévõ lidós
partszakasz felújítására vonatkozó tervek elkészítésére
megbízás

- Zamárdi, Margó Ede sétány Ny-i részén meglévõ
lidós partszakasz felújítására vonatkozó tervek
elkészítésére a Speciál Bauterv Kft.-t bízza meg
1.150.000,-Ft + 27% áfa díjért.

28. Zamárdi, Kiss Ernõ utca sétány, parkoló és
csapadékvíz-elvezetési tervek elkészítésére megbízás

- a Kiss Ernõ utca sétány, parkoló és csapadékvíz-
elvezetési tervének elkészítésével Pécseli Péter
építõmérnököt bízza meg 980.000,-Ft +0% áfa
díjért.

29.  Zamárdi, Jegenye tér 18. számú társasház elõtti
közterület burkolása

- a Zamárdi, Jegenye tér 18. számú társasház elõtt a
közterület burkolását kizárólag mûanyag gyeprács
megoldással engedélyezi. A kivitelezés elõtt a
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hivatallal a részleteket egyeztetni szükséges.

30. Általános iskolai játszótér és konyhakert kialakítása

- az iskolai játszótér kialakításánál az alacsonyabb
árú eszközök beszerzését fogadja el, illetve a kony-
hakert kialakításával egyetért.

- összességében az iskolai játszótér és konyhakert
kialakításának koncepciójával egyetért.

31. Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítéssel kapcsolatos
áramkiváltás

- a második félévben megvalósuló Siófoki utcai jár-
daépítés áramkiváltásával kapcsolatban szükséges-
nek tartja, hogy az Önkormányzat az E.ON-nal
folytasson tárgyalásokat, és amennyiben szükséges,
megállapodást kössön a kivitelezéssel kapcsolat-
ban.

32. Borsfai Attila kérelme Zamárdi, Sellõ utca 5. szám
elõtti közterülettel kapcsolatban

- Borsfai Attila kérelmét megvizsgálta, és a
Zamárdi, Sellõ utca 5. szám elõtti közterület ere-
deti állapotban történõ helyreállítását módosítja
akként, hogy a gyepkõrács helyett a talaj mûanyag
gyepráccsal legyen stabilizálva a korrózió
megakadályozása érdekében. 

- a gyepkõrács esetében nem látja biztosítva, hogy a
hézagokban bármilyen zöldfelület alakuljon ki. 

- felkéri a jegyzõt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
fényképeken látható szomszédos ingatlan zöld-
felület-úttest határán felállított karók mielõbb
kerüljenek kiszedésre. 

33.  Zamárdi kilátó díszkivilágításának további fejlesztése

- egyetért a Kilátó díszkivilágításának további
fejlesztésével, és árajánlat beszerzését kéri a meg-
valósításra. Az árajánlat beszerzését Szabó Gábor
képviselõ vállalja.

34.  Magyar fájdalom szobor tábla megrendelés, löszfal
fásítása, illetve reklám- és hirdetõtáblák eltávolítása

- egyetért a Magyar fájdalom szobor táblájának
megrendelésével, a tartalék terhére.

- egyetért a �Regõczi park�-ban lévõ löszfal
elkészülte után a park fásításával és a löszfal
növényzettel történõ befuttatásával.

- tudomásul veszi, hogy a településen lévõ, azonosí-
tatlan reklám- és hirdetõtáblák felszedése folya-
matban van.

35. 2017/2018-as menetrendre vonatkozó javaslatok

- megtárgyalta a KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatóság
Dél-dunántúli Közlekedésszervezõ Iroda által
végzett közforgalmú közösségi közlekedési
szervezését, társadalmi egyeztetését, és a
2017/2018-as menetrendekkel kapcsolatban az

alábbi javaslatot teszi:
- javasolja, hogy az InterCity járatokra a zamárdi

vasútállomáson is legyen felszállási lehetõség, te-
kintettel a település nyári, megnövekedett idegen-
forgalmára, városi rangjára.

- javasolja továbbá, hogy hétvégeken, munkaszüneti
és ünnepnapokon a Siófok-Balatonendréd
VOLÁN buszjárat a hétköznapokhoz hasonlóan
22.30 órakor is közlekedjen az adott útvonalon, így
a késõ esti órákban Zamárdi település buszjárattal
elérhetõ lenne.

36. Zamárdi, Rétföldi utca 11. szám elõtti út felbontása
(Haukné Barta Tímea kérelme)

- a Zamárdi, Rétföldi utca 11. szám elõtti útfelbon-
tással egyetért azzal a feltétellel, hogy az ingatlan
szennyvízbekötését követõen az út helyreállítása
ne sávosan történjen, hanem az út teljes szé-
lességében, a munkaárok szélétõl 1-1 méterre
kerüljön aszfaltozásra a felbontott terület. CKT
plusz réteg beépítését kéri a testület a bontott
területen. 

37.  Petõfi Sportegyesület TAO-s pályázattal kapcsolatos
önerõ biztosítása
- megtárgyalta a Petõfi Sportegyesület TAO-s

pályázattal kapcsolatos kérelmét, és a pályázathoz
kapcsolódóan 2.451.858,- Ft összeget biztosít az
általános tartalék terhére, a pályázati önerõre.

Matyikó Zsuzsa

Pályázatok
Zamárdi város sikeresen pályázott és az alábbi támo-

gatásokat nyerte el:

Energetikai fûtéskorszerûsítés pályázat: 200.000.000,- Ft,

Társadalmi és környezeti szempontból fennntartható

turizmusfejlesztés: 350.000.000,- Ft,

Strandfejlesztésre: 42.500.000,- Ft.

Csákovics Gyula
polgármester

Rövid hírek

2017. második negyedévében két zamárdi
lakost köszöntöttünk, akik a közelmúltban ünne-

pelték 90. vagy afölötti születésnapjukat.

Májusban Kajdi Józsefnét,
júniusban pedig Bernáth Nándornét.

Isten éltesse Õket - jó erõben,
egészségben- sokáig!
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XX. Dobribán Géza Veterán Atlétikai 
Emlékverseny � június 3.

Egy kis visszatekintés:

Húsz évvel ezelõtt Dobribán Géza álmodta meg a ve-
terán atlétika verseny ötletét, melyhez Hirsch Judit
társult szervezõként, és évrõl évre megrendezték az
elhunyt veterán sportolók emlékére a Nemzetközi
Veterán Atlétikai Emlékversenyt. Az elmúlt évek
során az ország több pontjából (Debrecen, Szekszárd,
Pécs, Szeged, Kecskemét, Gyula, Nagyigmánd,
Budapest) és még külföldrõl (Lengyelország,
Németország, Ausztria, Szerbia) is érkeztek
versenyzõk. A versenyek alatt nagyszerû eredmények
(országos, európai és világcsúcsok) is születtek, és
megismerhettünk olyan kedves embereket, mint az
örökösen �csajozó� Bökönyi Gyuri bácsi, a minden
centiméterért harcoló Érszegi Pista bácsi, a leglelke-
sebb Törökné Marika néni.
A legtöbb nevezõ 2005-ben volt: 107 fõ. Ekkor még 2
napos volt a verseny, nagy volt a lelkesedés. 
De nem csak a méterekkel harcoltak a sportolók.
Idõvel eltávoztak a pályákról a Sanyi bácsik, Éva
nénik�
2011 decemberében Géza bácsi is itt hagyott bennün-
ket, de emlékére továbbra is megrendeztük a
versenyt, 2012-tõl kezdve már Dobribán Géza

Veterán Atlétikai Emlékverseny névvel. 
Innentõl kezdve a verseny már csak 1 napos volt.
Sajnos erõsen fogy a sportolók száma. A mai közép-
korúak kevesen sportolnak, nem tûznek ki célokat
maguknak. Elmarad az ifjúságnak a példamutatás, így
nem csoda, hogy nehezen motiválhatók a gyerekek a
rendszeres, kitartó munkára.
Az idén 60 nevezõ érkezett a jubiláló versenyünkre. A
legidõsebb versenyzõnk a 85 éves veszprémi Pallai
Gyula bácsi, aki a 100 és a 200 méteres síkfutásban is
versenyzett. De nem csak a közelsége miatt kedvence
ez a verseny. Elmondása szerint a salakos pályának
varázsa van. Kevés már az ilyen borítású pálya. A
mienk is felújításra szorul. Többen jelezték, hogy
hiába hirdetjük meg a gátfutást, a sérülésveszély miatt
nem kockáztat ebben a korban senki. Igazuk is lett.
80%-ban dobók választották versenyünket. Ideje
nekünk is továbblépni és korszerû, vonzó borítású
pályával idecsalogatni a futókat,ugrókat. 
Azért a hazai pályát kihasználva 3000 méteres sík-
futásban Hirschmann Attila a 2. helyen, 800 méteres
síkfutásban Varga Mónika 3. helyezést ért el. Ezúton
is gratulálunk nekik.

Köszönjük szépen a Gamesz és a segítõk, valamint a
diákok munkáját a pályán; a büfében Panni néni,
Könczölné Emõke, Nagyné Magdi néni, Puruczkyné
Angéla néni segítségét. Fáradhatatlan kitartásuk,
jelenlétük és munkájuk nélkül nem is lenne ilyen jó

A helyi lakosok részére 2017-ben 230 db Strand Fesztivál és 70 db B. my. Lake Fesztivál 
(4 napos) kedvezményes bérlet áll majd rendelkezésre. (Helyi lakosoknak szóló ked-
vezményes napijegyek nincsenek!)
A feliratkozás/ vásárlás/kiosztás� egy idõben, egy alkalommal- a Tourinform Irodában
(Kossuth u.16.) 2017. AUGUSZTUS 14 -ÉN HÉTFÕN 8 ÓRAKOR KEZDÕDIK ,
amíg a bérletek el nem fogynak. 
Strand Fesztivál bérlet ára: 11.500 Ft/db
B.my.Lake Fesztivál bérlet ára: 16.000 Ft/db 
Fizetés: CSAK KÉSZPÉNZZEL LEHETSÉGES!
A jegyek megvásárlásához kérjük hozzák magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkár-
tyájukat. Egy család legfeljebb 2 db bérletet tud igényelni/vásárolni. 
Csak személyesen (telefonon, e-mailben nem!!) a fenti idõpontban fogadjuk el a bér-
letigénylési és egyben vásárlási szándékot! Elõzetes igényleadást nem áll módunkban fel-
venni. Megértésüket köszönjük.

Helyi lakosoknak kedvezményes Strand Fesztivál, B.my. Lake Fesztivál bérletvásárlással kapcso-
latos információk:
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hangulata a versenynek. 

Jövõre újult erõvel vágunk neki a szervezésnek.
Hiszen a kulturális és szórakoztató programok mellett
igen nagy szükség van a testet-lelket megmozgató,
egészségépítõ közösségi idõtöltésre is.

Ezúton kérjük és hívjuk önöket a XXI. Dobribán
Géza Veterán Atlétikai Emlékversenyre 2018-ban.

Galó Tibor

Szezonnyitó és fõzõverseny - június 4. 
Az idei évben 15 csapat nevezett a fõzõversenyre,
melynek során több mint 20 ételt kellett a zsûrinek
megkóstolni. A helyi vállalkozók által felajánlott
ajándékutalványok, ajándékcsomagok találtak
gazdára, így senki nem távozott üres kézzel.
A zsûri tagjai: Bereki Anikó, Takács Gyula-Villány
város polgármestere, Iberpaker Gábor, Csákovics
Gyula, Magyar György, Schvets Zsolt.

I. helyezett: Óvoda (Csalánmártás csalános
gombóccal, csalános, kapros pogácsával és
gánicával)

II. helyezett: Gamesz (Üzekedésbe bele-
fáradt marha csülökpörkölt Gamesz
módra)

III. helyezett: Villány városa (Villányi prémi-
um halászlé)

Különdíjasok: 
- BBQ-DRV: Barbecue csirkecomb amerikai

káposztasalátával és parázson sült burgonya
- Kiskukták-Iskola: Cigány töltött káposzta

bodaggal
- Alföldi Balaton imádók: Kapirgálós kiskakas

maguk szaggatta galuskával és kovászos
uborkával

- Kiss the chef: Aszalt paradicsomos, bazsaliko-
mos zöldborsó pörkölt polentával

- Egészségõr Egyesület: Cukkini krémleves tök-
maggal és parmezán sajttal

- Somogy konyhája: Somogyi húsos káposzta

Felajánlások: 
- Zimek Pálinka Kft.
- Wellamarin Hotel
- Zamárdi Gokart (Forgó Ring)
- Green Ride Kft
- Bandi 2000 Bt.

- Zamárdi Kalandpark
- Zergi Éva

Köszönjük szépen a vállalkozók felajánlásait!

Rendezvények:

Július 6-tól 16:30 órától csütörtöki napokon Zamárdi
séták ingyenes túravezetés (Gyülekezés: Kossuth
u.16. Tourinform iroda elõtt)

Nyári animációs napok a strandokon. (Idõpont
16:00-19:00 ingyenes játszópark, kézmûves
foglalkozások)

július 7. péntek - Jegenye tér
július 9. vasárnap - Jegenye tér
július 14. péntek � Óriáscsúszda (Keszeg u.)
július 16. vasárnap � Óriáscsúszda (Keszeg u.)
július 21. péntek - Kossuth utca vége
július 23. vasárnap - Kossuth utca vége  
július 28. péntek - Jegenye tér 
július 30. vasárnap - Táncsics u.
augusztus 4. péntek - Óriáscsúszda (Keszeg u.)

Július 15. 20:15 óra Orgonakoncert
� Pálúr János (Plébániatemplom, Fõ u.)
Július 16. 17:00 óra Lurkók, vitorlára!
� ingyenes gyermekvitorláztatás (Bácskai u., kikötõ)
Július 17-20. Napközis vitorlástábor.
jelentkezés: zamardi@tourinform.hu

Július 20-23. V. Rosé Fesztivál
Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér
Mindennap 16:00 órától kirakodó termelõi és
kézmûves vásár, neves villányi és balatoni borok.

július 20. csütörtök

18.00 Felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a
Richter Flórián Cirkusz lovasaival, majorettekkel,
lovaskocsikkal, fúvós zenekarral. Felvonul a villányi
borrend.

18.30 Megnyitó; beszédet mond a két város pol-
gármestere, bemutatkozik a villányi borrend
18.45 bemutatkozik Zamárdi, néptáncosok Sulyom
néptáncegyüttes
19.00 bemutatkozik Villány városa: Kadarka nép-
táncegyüttes
19.00-20.00 Mattset zenekar
20.00-20.30 Szikra Laci stand up comedy-bortotó 
20.30 -21.00 MALEK ANDREA
21.00-23.00 BLOKK együttes
23.00 Tûzijáték

július 21. péntek

17.00-17.30 Stand-up Comedy- Szikra László
17.30-19.00 Zsuzsi mosolyog zenekar
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19.15-20.15   GRAVITY együttes
20.30-21.30 HEVESI TAMÁS
21.30-22.00 Stand-up comedy-Szikra László
22.00 LGT EMLÉKZENEKAR KONCERT
július 22. szombat

17.00 bejelentkezés � stand-up comedy Szikra László
17.30-18.30 Blue Cold Jalapenos zenekar
18.30-19.00 Stand up comedy Szikra László
19.00-20.00 The Freakend koncert
20.00-20.30 Stand up comedy Szikra László
20.30-22.30 UNITED EXPERIENCE koncert
Mihályi Réka és Éliás Gyula

július 23. vasárnap

17.30- 18.30  SAX O FUNK

18.30-19.00 Szikra László stand up comedy-bortotó
19.00-20.00 Tonika és a Dominák zenekar
20.00-20.30 Stand up comedy-Szikra László
20.30-22.00 ISMERÕS ARCOK Koncert
22.00 Zárás
Július 21. 20:15 óra Orgonakoncert

� Jancsó Benedek, Fábián Sándor
(Plébániatemplom, Fõ u.)
Július 22. 19:00 óra Szent Kristóf napi búcsú
� Szántódpuszta (szentmise, azt követõen az autók
megáldása)
Július 29. Orgonakoncert
- Ruppert István (Plébániatemplom, Fõ u.)

Július 30. 17:00 óra Lurkók, vitorlára!
� ingyenes gyermekvitorláztatás (Bácskai u., kikötõ)
Július 30. 20:30 Kilátói �Toronyóra� koncert
� Kegye János pánsípmûvész

Augusztus 3-6. Zamárdi Gasztro& Utcza Fesztivál

Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér
Mindennap: streetfood autók, kézmûves sörök, balatoni
borok, gyerekprogramok, utcazenészek.

augusztus 3. � Kóstoló, szakmai nap

15:00 órától utcazenészek fellépése
17:00 Elõadás, kerekasztal beszélgetések
18:00 Street food bemutató fõzések
20:00 órától Napkutya koncert

augusztus 4. � Egész napos utcazene fesztivál
16:00 órától utcazenészek fellépése
17:15 Balaton Táncegyüttes
19:00 Dj Free
20:30 Caramel
21:30 Dj Free

augusztus 5. - Autó&Motor kiállítás / Retro fellépõk

II. Balatoni Auto&Motor Show - Autó&Motor
Kiállítás
RETRO SHOW: 
20:00 V-Tech
21:00 Groovehouse 
22:00 Dj Dominique
23:00 Dj Free
augusztus 6. � Gyermek és Sportnap
14:00 Alma Együttes koncertje
Gyereknap: arcfestés, henna �tetoválás�, buborék-
fújás, gyermek koncert, ugrálóvár és sok minden más.
- Sportnap: napindító jóga, aerobik, kangoo és fitness
bemutatók, amatõr strandröplabda-bajnokság, drón-
bajnokság.

Augusztus 5. 20:15 óra Orgonakoncert
� Ella István (Plébániatemplom, Fõ u.)

A programváltozás jogát a szervezõk fenntartják!

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

Gyerek partközeli éves: 1.500,-
Ifjúsági partközeli 24 órás: 1.000,-
Ifjúsági partközeli 72 órás: 2.000,-
Felnõtt partközeli 24 órás: 2.500,-
Felnõtt partközeli 72 órás: 4.500,-
Ifjúsági, partközeli 10 napos: 3.000,-
Felnõtt partközeli 10 napos: 7.000,-
65. életév feletti partközeli 24 órás: 2.000,-
65. év feletti partközeli 72 órás: 3.500,-
65. életév feletti partközeli 10 napos: 5.500,-

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Pólók Zamárdi logóval, kulcstartó,

új hûtõmágnesek érkeztek! (fa, mûanyag),
névjegytartó, strandtáskák, bögrék, esernyõ.

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

Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására al-
kalmas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db

Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my lake
fesztivál jegyárusítás!

Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy
kis ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendé-
geit! Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését,
akiknek vendégei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb
óta hûségesen visszatérnek városunkba. Az ajánlólap
a Tourinform irodában átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek ked-
vezményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tar-
tozó elfogadóhely listát. A Tourinform irodában

átvételi elismervény aláírásával nyitvatartási idõben
átvehetõ.

Nyitva tartásunk:
Júliusban hétfõtõl-szombatig 9:00-18:00, vasárnap:
9:00-17:00 óráig állunk kedves Ügyfeleink ren
delkezésére.

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290

E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web: www.zamardi.hu

Beszámolók, hírek:

Önkormányzati és egyházközségi támogatottságú a Szent
László-évi Feltámadási menet, amely húsvéttól pünkösdig,
Zamárdiból kiindulva Csíksomlyóig fogta össze a maga
módján a kárpát-medencei Szent Lászlóhoz kötõdõ közös-
ségeket egy ünnepsorozat létrehozásával. Éppen e kettõs
támogatottság miatt egy rövid beszámolót szeretnék adni
az olvasóknak � amely a bizottsági beszámoló rövidített vál-
tozata - az elmúlt 3 hónap ebbéli eseményeirõl, a kezdemé-
nyezésünk megvalósulásáról.
�Az összefogás lelki tartalmára itt most nem térek ki rész-
letesen. Az idei esztendõ Szent László-év lévén, az összes
Szent László-közösséget megkerestem (egyházközség, fília,
Szentlászló nevû település önkormányzata, civil Szent Lász-
ló-közösségek) a részvételre meghívva õket. Szent László
emléke elõtt tisztelegni és azt éltetni ma igazán �korszerû�
cselekedet, úgy vélem, gondoljunk kontinensünk válságára,
összevetve azt a király falfreskóinak üzenetével, a Szent
életével, illetve az utóbbi évtizedek Szent László-tisztelet
inspirálta cselekményeivel.
A Szent László-évi Feltámadási menet Karádtól Csíksom-
lyóig tartott az ünnepi alkalmakat tekintve. Ha a húsvéttól
pünkösdig tartó összefogás egészét tekintjük, nem lehet
okunk a panaszra! A szentmisés ünnepek a homíliákkal,
igeliturgiák, énekek, gyermekszereplések, személyes áldo-
zatvállalások (a feltámadási jelvények továbbvitele, a helyi
szervezõk fáradozásai, néhány gyalogos zarándoklat), ün-
nepi templomdíszítések, szoborkoszorúzások, kapcsolato-
kat erõsítõ, találkozásokat jelentõ szeretetvendégségek, jó-
szívû anyagi hozzájárulások értéke szellemi értelemben vé-
ve nagyon magas. Ha egy kicsit számszerûsítünk is, elmond-

hatjuk, hogy 22 templomi ünnep, azonkívül  4 egyszerû
templomi fogadás, 2 iskolai ünnep fejezi ki a Szent László-
ünnepsorozat egészét. Kb. 85 Szent László-közösség kap-
csolódott be az összefogásba, továbbá 38 válaszolt a meghí-
vásra, de valamilyen okból kifolyólag nem vett részt benne,
és 32 közösség vezetõjétõl nem kaptam semmilyen vissza-
jelzést megkeresésünkre. Összegzésképpen tehát 28 hely-
színen kb. 85 közösség emlékezett meg húsvéttól pünkösdig
kezdeményezésünk által Szent László király elõtt tiszteleg-
ve. A horvátságot a Szalánta-Németi hívek képviselték. 
Az ünnepségek helyszínei, ahová a megye vagy nagytáj kör-
nyezõ Szent László-közösségei összegyûltek: 1. ág - Karád,
Pusztaszentlászló, Szombathely-Zanat, Gyõr-Gyirmót,
Nyitra, Budapest-Kõbánya, Mátraverebély-Szentkút,
Debrõd, Debrecen, Nyíregyháza, Gencs, Krasznabéltek,
Bihar, Válaszút, Szamosújvár, Cegõtelke-Kerlés � Csík-
somlyó. 2-ág: Veszprém, Sárbogárd, Szalánta-Németi,
Mórahalom, Bihar (csatlakozás az 1. ághoz).
Média: �Felvidék ma�, szlovákiai országos hírportál: 3 tu-
dósítás (Nyitra, Budapest, Debrõd). Felvidéki tv-k: 2 alka-
lom (Nyitra, Budapest). Erdélyi magyar adás: 1 alkalom (A
kerlési csata helyszínénél lévõ emlékmûnél tartott észak-er-
délyi ünnep). Szent István Rádió: 1 tudósítás (összegzés).
Duna Tv (Katolikus Krónika): 1 alkalom (összegzõ interjú
Csíksomlyón). A városi médiumok szerepérõl információm
nincs. 
Biztos vagyok benne, Zamárdi hírnevét mindenképpen
öregbítette ez az egész Kárpát-medencén végighaladó ese-
ménysorozat.
Az elõbbi akció záróeseménye miatt is nyolcfõs zamárdi
küldöttség ment el pünkösdkor Csíksomlyóra. Úti élmé-
nyeinket e cikk után látható képösszeállítással osztjuk meg
a kedves olvasókkal!
Pünkösdi utazásunk alatt került sor az idei Szezonnyitó Fõ-
zõversenyre és a Magyar Fájdalom-szobornál tartott triano-
ni megemlékezésre. A vigasság a szokásos módon szépen
lezajlott, aki ott volt, talált magának kedvére való progra-
mot, programokat. Idén elõször szerepelt Zamárdiban a
Lóca együttes, Soltész Rezsõ.
A Nemzeti Összetartozás napi megemlékezést Szakáli Anna
és a Berkenye Egyesület szervezte meg. Errõl beszámoló-

július
3-a, 8:30: vegyes vásár 
5-e, 13:00: szemvizsgálat, szemüvegrendelés
11-e, 9:00: vegyes vásár
17-e, 9:00: német használtruha-vásár
18-a, 9:00: vegyes vásár
27-e, 18:00: Berkenye Egyesület rendezvénye
heti rendszeres alkalmak: Reni-jóga,
Szakasztó népdalkör, Berkenye Egyesület



Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2017. július

jukban olvashatnak a kedves olvasók.
Június 11-én nyílt meg a tájházban a nyári idõszaki fotókiál-
lítás. Címe: Nézõk és Látók. Fényképezni szeretõ zamár-
diak és a városhoz kötõdõk fotóiból látható egy sokszínû,
kellemes élményt nyújtó összegzés egészen szeptemberig a
tájház szokásos nyitvatartási idejében. Kik a �látók�?
Hirschmann Attila, Magyarfalvi Attila, Csirmazné Rezi
Éva, Hirschmann Eszter, Kiss Kata, Scheller Miklós, Soós
Gábor, Gál László, Kovács Jenõ, Szûcs Gábor, Berta Zol-
tán, Bogdán István, Széles Zoltán, Kuruczné Hári Kriszti-
na. Nemcsak a képek szépsége miatt fontos, hogy ez a kiál-
lítás létre jött, hanem azért, mert felmutatta Zamárdi, hogy
e téren is mennyi értékkel bír, és ilyen összefogásra is ké-
pes. Stílszerûen a fotózok egyszerre nyitották meg a kiállí-
tást a kilincset közösen lenyomva. Az ünnepi alkalmon fel-
lépett Horváth Luca (oboa), Takács Flóra (fuvola), Gál

László (oboa). Hálásan köszönjük Friesz Gyulánénak gá-
láns és finom adományát, a �mennyei� rétest!
Két, hó végi rendezvényünkrõl örömmel számolok be. A
Szerelmes (és tegyük hozzá, tágítva  a  kört,  más  korosztá-
lyokra is gondolva � Szeretõ-) Szívek Szent Iván éje bevált:
az öt stáció kellemesen teljesíthetõ volt, a résztvevõk szép
számmal jöttek, és az idõjárás is nagyszerû volt Keresztelõ

Szent János napján este. Csak az egyes helyszínek legfonto-
sabb elemeit felsorolva, következzék egy kis ízelítõ: Pálfiék
Kilátó-teraszán Gubányi Kata vezetésével készítettek (el-
sõsorban) egymásnak ajándékot a résztvevõk, és eközben
az Aranyalma páros teremtett csárdai hangulatot muzsiká-
jával. Aztán a torony mellé invitáltuk a közönséget, ott egy
kis csendet kértünk tõlük, és azt, hogy gondoljanak egy-
másra és szeretteikre, miközben nézik az ország egyik leg-
szebb panorámáját. Ehhez illõ Tamási Áron-novellát olva-
sott fel Kubik Anna színmûvész. A csend létre is jött a no-
vella haladtával. Majd Vaskó Zsolt és párja Detti muzsiká-
ja szállt az alkonyatban (itt épp a szoprán szaxofon és a ko-
boz által). Következõ stáció a Szamárkõ. Az õsi áldozókõ-
nél megtörtént a Szent Iván-i tûz átugrása, a népszokáshoz
illõ zene elõtt pedig egy ideillõ Karinthy Frigyes vers, a
Pitypang hangzott fel. A Magyar Vendéglõ emlékhelyén a
párok és a többiek áldomást ittak egymás egészségére, ki-
tûnõ borral koccintva. Egy a nedût dicsérõ Berda József-
vers és Gárdonyi Géza népi ihletésû Szólt az isten, kedves
fiam Noé� költeménye fokozta a hangulatot. Aztán már
csak egy hely várt ránk: a Szerelmesek hídja a Balaton Szí-
ve-szoborral. A késõ esti tó és a túlparti fények varázslatá-
ban talán az est legszebb zenéje csendült fel, és a párok vé-
gigmentek a kiindulási kõtõl a szoborig az ott olvasható �rí-
tus� szerint. Az utolsó pár városunk népszerû idõs házas-
párja volt, akik taps közepette érintették meg a szobrot és
csókolták meg egymást. Kubik Anna és az Aranyalma pá-
ros nagyszerûen ötvözték tudásukat, mûvészetüket, kiváló-
an válogatták az esthez a verseket, zenéket. Köszönöm
Pálfi Istvánnak és feleségének, hogy új programunk �start-
helye� vendéglõjük lehetett.
Másnap este felé tartottunk térzenét a városháza elõtt a
Magyar Szabadság Napja alkalmából. Legalább 30 fõs volt
a Tabi Fúvószenekar, remekül szólt muzsikájuk, Sternóczky
László karmester lelkisége átragadt fiatal muzsikusaira. Iga-
zi, régi, békebeli hangulat uralkodott a téren, és aki arra
járt vagy kifejezetten ezért jött, nemcsak a szervezõnek, ha-
nem a zenekarnak is nagy örömet szerzett, mert sokan él-
vezték a térzenét. A délutáni esõ és az esti zuhé között tar-
tottuk meg a koncertet, az Ég kegyét is megérdemelte ez az
alkalom. Egyúttal köszönöm a gameszosok, Domján Zol-
tán, Tóth József és Szovák Zoltán fontos háttérsegítségét!

Péntekenként és vasárnaponként 16 órától 19 óráig a
zamárdi part több pontján az egész szezon alatt strandi ani-
máció lesz, ami népi ügyességi játékokból, sportjátékokból,
asztali játékok kínálatából és kézmûvességbõl áll.

(GP)
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ÓVODAi HÍREK

A 2016/17-e nevelési évnek lassanként búcsút intünk,
de visszatekintve elmondhatjuk, hogy élményekkel és
sikeresen megszervezett, jól sikerült programokkal te-
li évet tudhatunk magunk mögött. 

Május végén meglátogatta a tanító néni azokat az is-
kolába készülõ gyerekeket, akiket õsztõl saját osztá-
lyának tagjaiként üdvözölhet majd.

Búcsúztatásuk elõtti utolsó programunk a �Kihívás
napja� volt. Reggel a gyerekek szüleikkel együtt gyü-
lekeztek az óvoda udvarán, ahol közösen vehettek
részt egy zenés tornán. Levezetésképpen körbe futot-
tuk az óvodát. A célnál friss zöldség és gyümölcs várt
mindenkit. Miután elbúcsúztak a gyerekek szüleiktõl,
további mozgásos játékok várták õket, melyekben

nemcsak ügyességüket, de gyorsaságukat is megmu-
tathatták. Akadályverseny, célba dobás, zsákban fu-
tás, gumilabdán ugrálás várta õket. 

Május utolsó hetén látogathatták meg a szülõk azokat
a délutáni foglalkozásokat, melyeken gyermekeik
egész évben részt vettek, legyen az zene-ovi vagy nép-
tánc. 

Június 2-án búcsúztattuk az iskolába menõ nagycso-
portosokat, õk szeptembertõl már az iskola padjait
koptatják. Egymás vállába kapaszkodva ballagtak vé-
gig az óvoda összes helységén, búcsúdalokat énekelve
integettek társaiknak, az óvoda dolgozóinak, a játé-
koknak. A búcsúzás utolsó állomása a terasz volt, ahol
egy hatalmas nagy torta várta a gyerekeket. Délután a
tornateremben gyülekeztek a nagyok hozzátartozói.

A mûsor megható volt, mindenki ügyesen szerepelt.
Nemcsak a felnõttek, de néhány gyerek is megköny-
nyezte a búcsút. 

A nyár folyamán természetesen még õk is élvezhetik
az óvodát, ahol medence, homokozás, mese,
kézmûveskedés és rengeteg udvari játék várja õket. 

Június 7-én gyereknap alkalmából a budapesti Kocka
Kiállításra vittük az ovisokat. A kiállítást nagyon él-
vezték, tátott szájjal nézegették a legoból készült óri-
ási építményeket. Ezután szabadon játszottak a legos
játszóházban. Építõasztalok, óriáskockák, dupló me-
dence, versenypálya, és még sok más játék közül vá-
laszthattak. A gyerekeknek nagyon tetszett az egész
napos lego-kaland, nap végén nemcsak élményekkel,
de egy gyereknapi ajándékkal is gazdagodtak.

Turcsik Gáborné Betty néninek, a tulipános csoport
óvó nénijének 25 éves jubileuma alkalmából szívbõl
gratulálunk! Óvodánk felnõtt közössége nevében kí-
vánunk neki egészségben, sikerekben gazdag munkát
és további boldog, gyermekek közt töltött éveket!
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ISKOLAI HÍREK

Június 1-jén zajlott a néptánc tagozatosok vizsgája.
Szép produkciókat láthattunk, néptáncosaink kiemelkedõ 
munkát végeztek. 

2-án az iskolában is megemlékeztünk a gyászos trianoni döntésrõl,
s annak napjainkig ható következményeirõl.

6-án a hatodikosok Székesfehérvárra kirándultak. 
8-9-én a hetedikesek nyugat-magyarországi kiránduláson vettek 

részt. Pannonhalma, Gyõr, Fertõd, Nagycenk és Sopron 
gazdagította õket 

12-13-án a 8. osztályosoknak volt nagy élményekben részük: õk a
Velencei-tó mellett töltöttek két fantasztikus napot.

14-16 között a néptáncosok Orfûn táboroztak. A mozgalmas tan-
év utáni pihenõt így õk már elõbb elkezdhették.

14-én délután a nyolcadikosok szép mûsorral búcsúztak tanáraik-
tól.

15-én délelõtt ballagási fõpróbát tartottunk, majd ünnepi díszbe 
öltöztettük a tornatermet. 

17-én csengettek be utoljára ebben az iskolában 19 végzõs 
diákunk számára. Nagyon vártuk már mi is, hisz ez jelzi a 
vakáció kezdetét, de az õ számukra a csengõszó a búcsút jelen-
tette. Szép mûsorral köszöntek el diáktársaiktól s az iskolától.
A ballagást tanévzáró követte, ahol eredményes munkájáért 
sok tanulónk kapott jutalmat.
8. osztályosainknak sok sikert, eredményes helytállást kívá-
nunk az életben s az új iskolájukban!

Jún. 25-júl. 1. között fogadjuk lengyel testvértelepülésünk 30 ta-
gú küldöttségét. Budapesti kirándulás, sportnap, két disco, 
strandolás, gokartozás, sárkányhajózás, boglári bobozás, a 
széplaki �Fordított ház� megtekintése szerepel a programban.
Ezzel viszonozni tudjuk azokat az élményeket, melyeket diák-
jaink a lengyelországi tartózkodásuk során kaptak. A program
az önkormányzat támogatásával- melyet nagyon köszönünk- 
és pedagógusaink aktív közremûködésével valósul meg. 

*

A HEBE országos német nyelvi tavaszi versenyében remekeltek
diákjaink. A nyolcadikosok csapata- HORVÁTH LUCA, BA-
LOGH VERONIKA, SZABADKAI RÉKA a LEGJOBB lett. Szin-
tén a HEBE � Spiel und gewinn!� német nyelvi országos csapat-
versenyben BALOGH HANNA, ERDEI CSENGE is kiemelkedõ-
en teljesítettek, kategóriájukban a 2. helyen végeztek. Az ötödike-
sek/ GAMAUF LUCA, BOTLIK REGINA/ is megmérették ma-
gukat, stílszerûen az ötödikek lettek.

*
Az idei tanévben is gazdagodott iskolánk. A 3. osztály teljesen új
bútorzatot kapott, s az aulába is 2 új vitrines szekrény került. Na-
gyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy annak ellenére, hogy
már nem a fenntartónk, továbbra �sem engedi el a kezünket�, ha-
nem támogat bennünket. 
Sokat köszönhetünk amúgy is a zamárdi önkormányzatnak és a
képviselõtestületeknek, hisz a múltban is minden támogatást
megkapott az iskola. Az évek során a két intézmény között nagyon
jó kapcsolat alakult ki. A zamárdi iskola modernebb és szebb lett,
segítségükkel tanulóink számtalan versenyre eljuthattak. Minde-
nütt gyarapítottuk iskolánk, településünk jó hírét. KÖSZÖNJÜK
SZÉPEN!

/Hirsch Judit/

Kisiskolai diákolimpia országos döntõ-atlétika lánycsapat 8. hely

8.o. osztálykirándulás

Fõzõverseny

A Fekete István-díjas Szabadkai Réka
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Iskolai sport

Június 19-20-án Miskolcon rendezték meg a Kis

Iskolák Sportversenye országos atlétikai döntõjét,

ahol lány csapatunk 8. helyen végzett. Egyéni futó-

versenyben Pintér Jázmin a 17., Nagy Nadin Médea 6.

helyet szerezte meg. Svédváltónkat szabálytalan

váltás miatt sajnos kizárták. A versenyzõk: Ficsor

Nóra, Ficsor Zsófia, Horváth Izabella, Kivágó Flóra,

Nagy Nadin Médea, Pintér Jázmin, Ujvári Patrícia. Utolsó testnevelési óra ovisokkal

Akikre büszkék vagyunk 2017
Tanulmányi és sportversenyek helyezettjei (megyei és regionális 1-10., országos 1-20.): 

Felkészítõ tanárok:

Benkõ Margit, Bolevácz Rita,  Galóné Kárpáti Il-
dikó, Galó Tibor, Hirsch Judit, Simon Alice 

Néptánc:

Az Együd Árpád emlékére megrendezett So-
mogy megyei gyermek és ifjúsági néptánc feszti-
válon az Elõképzõ 1. osztály, az Alapfok 1. és 4.
osztály ezüst fokozatot, az összevont Alapfok 5.

és Továbbképzõ 7. osztály
bronz fokozatot kapott.

Felkészítõ tanár:

Szugfill Zsolt
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Fekete István-díjban - melyet 1998-

ban Perjési János alapított -

részesült Szabadkai Réka 8. osztályos

tanuló az elmúlt évek során nyújtott

kiemelkedõ tanulmányi munkájáért,

példamutató magatartásáért és szor-

galmáért. 

***

A Csákovics Gyula polgármester úr

által alapított �Jó tanuló, jó

sportoló� díjat Nagy Gergõ 8. osztá-

lyos tanuló vehette át. 

***

Balogh Ferencné és Petrusné Friesz

Mariann 8. osztályos SZM-szülõk

munkáját Tarr Péter igazgató úr

köszönte meg.

TANÉVZÁRÓ 2017 - TANULMÁNYI EREDMÉNYEK
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NEMZETI REGATTA

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Idén ismét nekivágott a Zamárdi csapat a Siófokon második alkalommal megrendezett Nemzeti Regattának. Összesen 13
megyébõl 38 település csapata versengett az ország minden tájáról, vitorlások fedélzetén, sárkányhajókon vagy épp a fõ-
zõversenyen.
Zamárdi városát Csákovics Gyula polgármester vezetésével egy hétfõs csapat képviselte a vitorlás futamokon, a kormá-
nyost - szokás szerint - a hajókat is biztosító Bahart, illetve a Magyar Vitorlás Szövetség adta. 
Zamárdi a korábbi sorsolás alapján a regatta elsõ napján, június 10-én az elsõ selejtezõ futamban indult, így már reggel
ott vártuk a beszállást a siófoki mólónál. Szerencsénk volt a korábbi futammal, mert így több idõnk volt gyakorolni egy ki-
csit a verseny elõtt és az idõjárás is kedvezõbb volt. Kifejezetten erõs szélben vágtunk neki az öt hajóból álló mezõnnyel
a kétkörös menetnek, melynek végén a biztos továbbjutást érõ második helyen futottunk be. Az esõt megúsztuk, de a vi-
zet nem, a felcsapó hullámok bizony bõrig áztatták a hajó oldalán ülõ legénységet. Meg is kellett dolgozni a jó helyért, a
Balaton szigorúbb arcát mutatta, ugrottunk is egyik oldalról a másikra a hullámokon áttörõ Elan 310-es fedélzetén.

Másnapra sajnos elfogyott a jó szél, s az elõdöntõben már csak épp, hogy lengedezett. Így a rendezõk változtattak a ko-
rábban meghirdetett menetrenden és csak két hajót engedtek tovább futamonként a döntõbe. Mi sajnos a teljes szélcsend-
be kerülve megálltunk, így nem jutottunk a
legjobb hat közé. A vitorlásversenyt Alsóörs
csapata nyerte, a második Balatonboglár a
harmadik Csopak lett. A Sió csatornán sikló
sárkányhajóknál Balatonföldvár diadalmasko-
dott Baja és Balatonmáriafürdõ elõtt. A fõzõ-
kanállal idén a bajaiak bántak a legjobban a
zsûri szerint, a második Pécs, a harmadik
Dunaharaszti lett. Összességében a Nemzeti
Regatta fõdíját Baja nyerte.
A rendezvény idén is rengeteg látogatót von-
zott a Balaton partjára, sokan vettek részt a
különféle családi programokon, és népszerûek
voltak a koncertek is. A fesztivál kiváló alkal-
mat jelentett a településeknek arra is, hogy sa-
ját turisztikai, idegenforgalmi látnivalóikat,
programjaikat, rendezvényeiket bemutassák
egymásnak és a kilátogató nagyközönségnek.

M.L.
2017. június 10-11-én Zamárdi csapata is részt vett a II. Nemzeti Regattán.

A 2017 elsõ félévét vidám programok-
kal zártuk.  Június 4-én, a városi fõzõna-
pon lelkes csapat képviselte egyesüle-
tünket.
Pirított tökmaggal és tökmagolajjal gaz-
dagított cukkini krémlevest fõztünk
egészségõr módra. Második fogásként �
a szokásos lekváros, túrós, kakaós mel-
lett � spenótos túróval illetve lasagne -
töltelékkel ízesített palacsintát kínál-
tunk. A zsûri különdíjjal is jutalmazta
ételeinket.
Sátrunkban helyet kapott az �Ügyes ke-
zek� munkáiból összeállított kiállítá-
sunk./horgolt díszek, szalvéta techniká-
val készült ajándéktárgyak, kerámiák/

Íme, vendégkönyvünkbõl egy, a sok elis-
merõ bejegyzés közül: �Rég láttam már ilyen kreatív tár-
gyakat. Gratulálok! Kiállításuk bárhol megállná a helyét!
További �szépséges� gondolkodást és munkákat kívánok! 

Jovász Judit /Budapest/ A vidám fõzõnapot még két � egye-
sületünket népszerûsítõ - program követte.
A Duna TV Önkéntesek sorozatában, valamint Lázár séf
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fõzõmûsorában képet adhattunk egészségõrös munkánk-
ról. Bár a mozgalmas félév után rászolgáltunk a megérde-
melt pihenésre, maradt még munka nyárra is. Folyamato-
san dolgozunk Egészségkertünkön. Kihelyezett informáci-
ós táblánk szerint:
�Itt Zamárdi Egészségkertje épül az Önkormányzat anya-

gi támogatásával és a zamárdiak összefogásával. Köszönet
az önzetlen segítõknek!�

Ha nyáron lesz közös munkára lehetõség, jelezni fogjuk.

Köszönet mindazoknak, akik az Egészségkertben, a városi

fõzõversenyen és a TV felvételek elkészítésén segítségünk-

re voltak. Mindenkinek szép nyári napokat, kellemes, hasz-

nos idõtöltést és jó pihenést kívánunk.
N.M.

Ügyes kezek Ügyes kezek

2017. június 04-én, pünkösdvasárnap megrendezett Város-
napon egyesületünk is képviseltette magát. Babgulyás ké-
szült a NABE bográcsában, hozzá ügyes kezû tagjaink fi-
nom pogácsát is sütöttek. 

Köszönjük szépen Horváth Károlynak a 300 pár papucsból
és fürdõruhákból álló felajánlást, aminek nem csak a bele-
gi és somogyfajszi gyerekek, hanem erdélyi testvértelepülé-
sünk, Székelyvécke gyermekei is nagyon örültek!
A Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja meghí-
vást kapott a Duna TV Önkéntesek címû mûsorába. A ve-
lünk készült kis riportfilm 2017. június 18-án került sugár-
zásra. Köszönjük a szerkesztõknek, hogy csoportunk is le-
hetõséget kapott a bemutatkozásra.

Támad a parlagfû!
A parlagfû terjedésének legfõbb okai
Az ürömlevelû parlagfû (Ambrosia artemisiifolia (szinonim
neve Ambrosia elatior)) Észak-Amerikából származó, egy-

éves, lágyszárú, fészekvirágzatú
növény. Magyarországra a XX.
század elején került be, és ha-
zánk egész területén nagyon
gyorsan meghonosodott. Rend-
kívül igénytelen és gyorsan ter-
jedõ gyom, amely szinte min-
denhol általánosan elterjedt.
Az ország legnagyobb része
igen erõsen fertõzött, különö-
sen a homok- és vályogtalajokat
és az egy-két éve felhagyott par-
lagterületeket kedveli. Több év
elteltével azonban más, évelõ

gyomfajok veszik át a szerepét. Ez azonban nem jelenti a

parlagfû végleges eltûnését a területrõl, ugyanis tövenként
mért több ezres, esetenként több tízezres nagyságrendû,
hosszú évekig csíraképes maghozamával évtizedekre bizto-
sítja fennmaradását. A gyors terjedés legfõbb okai tehát a
növény rendkívüli alkalmazkodó képessége, a gondozatlan
földek nagy területi aránya, a növényt érdemben károsító
rovarok és betegségek hiánya és nem utolsó sorban egyes
gyomirtó szerekkel szemben kialakult nagyfokú rezisztenci-
ája.

A védekezés optimális idõpontja és módszerei
Magyarországon a parlagfû általában március végén kezd
kelni, majd áprilisban már tömegesen jelennek meg a kicsi,
néhány leveles növénykék. A kifejlõdött növények leginten-
zívebb növekedési idõszaka júniusra esik, majd ezt követõ-
en a virágzat képzésére kezdi fordítani energiáit. Az aller-
gia szempontjából veszélyt jelentõ porzós virágok jelennek meg
elõbb, július elsõ felében, majd július végétõl megindul a pol-
lenszóródás, mely még õsszel is tart, és amely során a virágpor
a légáramlatokkal akár száz kilométerre is eljuthat. Ebbõl
egyértelmûen következik, hogy a védekezést a virágzás
elõtti idõszakra kell idõzíteni. A már virágzó parlagfû kézi
eltávolítása, akár gyomlálással vagy kapálással, kaszálással
rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy tömegû virágpor al-
lergiát okozhat a korábban nem érzékeny emberek eseté-
ben is. A kifejlett növények gyomirtó szeres kezelése pedig
lehet, hogy már nem nyújt kielégítõ eredményt, így a korai
védekezés hangsúlyozása különösen  fontos.

Virágzás elõtt tehát az alábbi lehetõségek vannak a tulajdo-
nos számára a terület parlagfû-mentesítésére:
Kézi gyomlálás: Az egyik leghatékonyabb, ám egyben leg-
munkaigényesebb védekezési mód, melyet elsõsorban kis-
kertek tulajdonosai tudnak a megfelelõ alapossággal,
ugyanakkor a legkisebb költségráfordítással elvégezni.

NABE HÍREK
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Gyomlálás során a bõrallergiás tünetek elkerülése érdeké-
ben védõkesztyû használata javasolt.
Kapálás, kaszálás: A kapálás elõnye, hogy a növénnyel nem
kell közvetlenül érintkezni. A kaszálás emellett nagy felüle-
ten, viszonylag gyorsan végezhetõ. Fontos, hogy a növényt
minél mélyebben vágjuk le, ellenkezõ esetben az alsóbb rü-
gyekbõl újra kihajt. Évente egy kaszálás nem elegendõ!
Elõször június második felében, a porzós virágok bimbói-
nak megjelenése elõtt 1�2 héttel, majd az év folyamán még
általában kétszer érdemes kaszálni.

Gyepesítés: Kertekben ajánlható, nagyon hatékony védeke-
zési mód. Az õsszel vetett füvet tavasszal érdemes szelektí-
ven gyomirtani, majd rendszeresen nyírni, öntözni, szükség
szerint tápanyagokat kijuttatni mindezzel elõsegítve a gyep
megerõsödését.
Gyomirtó szeres kezelés: A parlagterületek, elhanyagolt,
gyomos kertek parlagfû-mentesítésére többféle herbicid is
eredményesen használható. A már kikelt gyomot néhány
lombleveles korában lehet a legeredményesebben irtani.

Erre a célra többféle, szabadon megvásárolható gyomirtó
szer használható.
A védekezés során a mechanikai és gyomirtó szeres kezelé-
sek kombinációjától várható a legjobb eredmény.
forrás:www.gazdabolt. hu

Úrnapi ajándék

Amikor június 15-én, reggel 9-kor elindul kisbuszunk a
NABE iroda elõl, nem gondolom, hogy a közelmúlt legem-
lékezetesebb napja lesz számomra. Hová is készül csopor-
tunk nyolcfõs csapata? Ehhez vissza kell kanyarodnom az
idõben négy évet...
2013 tavaszán iskolakeresõ utazáson vettünk részt; elõször
az interneten, térképen, majd szembesülve a valósággal.
Hátrányos helyzetû iskolát, pontosabban tanulókat 
szerettünk volna már régóta támogatni. Az egyik falu
intézménye annyira hátrányos volt, hogy - bár a nyilván-
tartásban szerepelt - zárt kapu fogadott bennünket:
megszûnt.
Nehéz volt végül döntenünk két település között: a szemé-
lyes találkozás után húzott a szívünk Somogyfajszhoz is,
Beleghez is. Mint az ikrek a családban: miért ne kaphatna
mindkettõ egyformán támogatást, szeretetet tõlünk? És a
kapcsolat, kötõdés az idõk során erõsödött Somogyfajsszal
is, Beleggel is. Néhány évvel ezelõtt mindkét iskola tanulói
egy-egy hetet tölthettek - a zamárdiak összefogásának
köszönhetõen - a Balaton partján a NABE vendégeiként.
2013 óta többször is sor került személyes találkozóra.

Június 15-én a belegi iskolavezetõ meghívásának teszünk
eleget: ünnepi mûsorral készültek, hogy megköszönjék a
NABE tagoktól kapott ruha - és egyéb adományokat,
karácsonyi ajándékokat, a �sok - sok jót�.
A végcél tehát: Beleg, de mivel délután 3 órakor kezdõdik
az elõadás, belefér elõtte Somogyfajsz, sõt Somogyvár is; a
kisbusz csomagtartójában néhány zsák ruhanemû zsú-
folódik össze, a tetejükre - Horváth Károly adományaként
- kartondobozokban közel 300 gyermekpapucs és
fürdõruha kerül.
Somogyváron szállunk ki elõször, ahol többen közülünk
még nem jártak. 1991-ben csak a feltárt romokat láthattam;
azóta Szent László - szobor õrzi a megszépült tájat és a 
2015-ben átadott emlékhelyet. Az impozáns, modern
épületben létrehozott interaktív kiállítás a magyar közép-
kor legnagyobb hatású alakját mutatja be mint szentet és
mint uralkodót. Szent László nyughelye halála után 40 évig
az általa alapított - a török idõkben rommá lett - bencés
kolostorban volt.
Csoportkép a lovagkirály szobra elõtt, és hátrahagyjuk a
virágoktól pompázó települést. Következõ állomáshelyünk
Lókpuszta - Marcali és Kéthely között -, vagyis a Lóki csár-
da.
Pincérjei, szakácsai nem csak a humorosan megfogalmazott
étlappal �fogják a vendégeket�, hanem az udvarias, gyors
kiszolgálással és természetesen a kiválóan elkészített
ételekkel. Már csak az ebéd utáni serkentõ ital hiányzik, de
tudjuk, hogy Vas Ernõ iskolájában illik valamit elfogad-
nunk, s hogy sosem csalódtunk jó szívvel kínált kávéjukban.

Somogyfajszon leadjuk az adományok egy részét, amíg fõ a
kávé, majd elfogyasztása után megnézzük a tornatermet,
amely földíszítve, készen áll a másnapi ballagásra, évzáróra.

Rövidre szabott beszélgetés az adminisztrációs munkába
temetkezett pedagógusokkal, és irány: Beleg, ahol már
nagyon várnak bennünket. Kicsit késõbb érünk oda, mint 
terveztük, de mûsorkezdés elõtt néhány perccel ott
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vagyunk. A maradék kartondobozok és a zsákok lekerülnek
a buszról, és �bekerülnek� az ablakon át az egyik terembe.

�Megjöttek a zamárdi nénik!�- halljuk messzirõl az épület
bejáratához vezetõ aszfalton. Találkozásunkkor izgatott
öröm a kisiskolások arcán és némi csalódás, hogy Timi néni
(Kránitz) nem jött velünk. A kultúrház padjain már ott
ülnek a szülõk és a falu hivatalos személyei; az elsõ két sor
üresen hagyva számunkra. Majzik Anikó tanító néni nyitja
meg a mûsoros délutánt; a pódiumon - egyelõre függöny
mögött - 14 kisiskolás várja a színre lépést. Az elkövetkezõ
hatvan percben kapunk éneket, verset, játékot, táncot és
színdarabot. Vannak egy-két szereplõs számok, de A rátóti
csikótojásban mind a 14 gyermeket láthatjuk, hallhatjuk.
Élnek a színpadon, ragyog a szemük, mindent beleadnak,
ami tõlük telik; szívbõl, lélekbõl jön fellépésük, az õ Ki mit
tud-juk. Ülünk a helyünkön, és meghatódva csodáljuk a
nebulók és a pedagógusok közös munkájának eredményét.

Ajándékot akartak adni az õket segítõ szeretettel támo-
gató, idõnként odalátogató Nabe tagoknak. Nem vártunk,
várunk �ellenszolgáltatást�, de ennek a hálakinyilvánító
egyórás ajándéknak nagyon - nagyon örülünk.
Meglepetésként érnek bennünket Haász Ágota
iskolavezetõ szavai: a polgármesteri hivatalban tartandó
vendégfogadás elõtt László atya - Beleg és Kutas plébánosa

- hálaadó szentmisét tart a templomban. Õ is részt vett a
gyerekek elõadásán; arra építi rövid, de tartalmas prédiká-
cióját: a tanulás, a kitartás, a fel nem adás fontosságát
hangsúlyozza az õt hallgató kicsiknek és nagyoknak.

Úrnapja van, a Szentháromság vasárnapját követõ
csütörtök; Kling József - Szûz Máriát ábrázoló - faragott
oltárképét bearanyozzák a lemenõ nap sugarai. A reggeli
induláskor, de még egy órával korábban sem gondoltam,
hogy ez a nap kettõs ünnep lesz számomra, számunkra.
A polgármesteri hivatalban terített asztal és Tamás Csaba
polgármester vár bennünket. Néhány mondatos köszön-
tõjét követõen Haász Ágota idézi fel Beleg és a NABE
kapcsolatának történetét. A jóízû vacsora és beszélgetések
után a búcsú percei következnek; bármennyire marasztal-
nak, indulnunk kell, mert késõre jár. Magunkkal visszük
kedves ajándékaikat: egy - egy szál rózsát és desszertet.

Laci atya a mise végén mindenkinek adott egy szentképet;
elõveszem a buszon, és olvasom, értelmezem a kép alatti
metaforát: �Az élet virág, a méz benne a szeretet.�

Hálatelt szívvel gondolok arra, hogy ezen az egyetlen
napon is - talán nem véletlenül Úrnapján - mennyi �mézet�
kaptunk...

B. SCH. M.

�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület eseményei

Margó Ede sétány avatása

A Margó Ede sétány egyik újabb szép és kellemes terü-
lete lesz Zamárdinak, ahol a helybeliek és a nyaralók is
szívesen megpihennek vagy andalognak majd a Balaton
arcának változásait vagy esti fényeit csodálva. 

Egyik tagtársunk, Prigliné Zsuzsa kapta azt a megtiszte-
lõ feladatot, hogy a sétány felavatásán Margó Györgytõl
kapott adatok alapján ismertethette a mûvész úr életét
és munkásságát.  A sétányon Margó Ede mellszobra is
elhelyezésre került, így arcról is ismertté válik elõttünk
az a személy, aki 1927-ben településünknek adományoz-
ta a mindenki által kedvelt és tisztelettel övezett �A ma-
gyar fájdalom� szobrot. 

Az emlékezés az alábbiakban olvasható: Margó Ede
szobrászmûvész 1872. május 8-án született Budapesten,
egy szegény család harmadik gyermekeként. A mûvész
kora egyik jelentõs szobrásza volt, aki megrendelésre
vagy pályázatok nyerteseként közterekre, épületek hom-
lokzatára és sírkertekbe is készített szobrokat. Legjelen-
tõsebb munkái közül ki kell emelni: Chopin emlékmû
(Gödöllõi kastély kertje), Dankó Pista szobra (Szeged),
Kossuth szobrok (Debrecen és Arad), Magyar fájdalom
(Zamárdi), Hunyadi László (Budapest, Hõsök tere),
Pósa Lajos (Budapest, Városliget), Szigligeti Ede (Nagy-

várad), 100 éves a vitorlázás (Balatonfüred), Hannele
(Nemzeti Galéria).
Margó Ede az akkori törvényeknek megfelelõen elvé-
gezte a négy elemi osztályt, majd ezt követõen már az
iparrajz iskolában tanult Vasadi Ferenc irányítása mel-
lett. Tehetsége hamar kitûnt, és jelentkezett a budapesti
iparmûvészeti iskolába, ahova fel is vették. Itt Mátrai
Lajos vezetésével tanult mintázni és rajzolni, majd 4
éven keresztül Stróbl Alajos mesteriskolájában folytatta
a tanulást. 1890 végén 2000 korona ösztöndíjat nyert,
amivel kiutazott Párizsba és beiratkozott a Denys Puech
(ejtsd: Döni Pecs) által vezetett �JULIAN (zsülien)
Akadémiára�. Párizsban sok új, a nyugati mûvészetekre
jellemzõ dologgal ismerkedik meg. Rodin és a kortársak
munkái késõbb is nagy hatással vannak rá, illetve alkotá-
saira.

1899-ben Agónia c. dombormûvével a Párizsi Szalon ne-
ves kitüntetését nyerte el. A dombormûvet a Nemzeti
Galéria megvásárolja, mely ma is megtekinthetõ az iro-
daépület folyosóján. 1900-ban a párizsi világkiállítás bá-
nyászati pavilonjának Martin acél c. dombormû soroza-
tával is elismerést szerez a magyar és francia mûvészvi-
lágban. Hazatérte után a Balaton és Zamárdi szerelme-
seként rengeteg idõt töltött az akkor még közigazgatási-
lag faluként létezõ településünkön. 1913-ban telket vásá-
rol, és nyaralót építtet a parti parcellázások során a �ta-
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nársoron�, a mai Széchenyi utca elején. 
Kedvtelése a kert, gyümölcsfák ültetése és ápolása. Eb-
ben az idõben sokat fest és rajzol, kizárólag saját örömé-
re. Festményeinek tárgya leginkább a Balaton-part, a fa-
lu utcái és a szõlõhegyi dombok.

Mûvei közül a településnek ajándékozza a �Magyar fáj-
dalom� szobrát, amit a trianoni, országcsonkító döntés
miatt érzett fájdalom ihletett. A szobor, sok viszontagság
közepette, 1956 után került ismét felállításra, de �A túl-
só part felé� címmel, mert ezekben az évtizedekben
�nem lehetett a magyarnak fájdalma�. A lakosság dönté-
se eredményeként 1991-ben ismét az eredeti néven ke-
rült kihelyezésre Zamárdi fõterének tekintett Szabadság
térre.
A Petõfi utcai telepi kápolna megépítése dr. Purebl Gyõ-
zõ tanácsos nevéhez fûzõdik, és 1928-ban szentelték fel.
A kápolnához, a mûvész egy Jézus és
egy Mária-szobrot készített, és a tele-
pülésnek ajándékozta. A szobrok ma
is megtekinthetõk a kápolnában.

A Magyar Királyi Yacht Klub felké-
résére egy dombormûvet készít a ba-
latonfüredi klubház falára �Vitorlá-
sok� címmel, melyet a 100 éves ma-
gyar vitorlázás emlékére újra avat-
tak, és ma is megtekinthetõ a klub-
ház bejáratánál. A mûvész 1946 feb-
ruárjában, egy akáctüske okozta vér-
mérgezésben hunyt el szeretett tar-
tózkodási helyén, Zamárdiban.

A város a mûvész emlékére a 90-es évek elején a leg-
szebb part menti részt sétánynak alakította ki, és Margó
Ede sétánynak nevezte el. A most átadásra kerülõ pihe-
nõparkban a mûvész egykori, maga készítette önarcképe
tekint a nyaralókra, sugalmazva az összetartozás és az
egymás iránti tisztelet fontosságát. A szobor felkutatását
Margó Ede unokája, Margó György szorgalmazta, és
ajánlotta fel városunknak, mely a város segítségével ke-
rült felállításra. 

Zamárdi város polgárai nevében köszönetünket fejezzük
ki Margó Györgynek és Zamárdi város önkormányzatá-
nak, a város vezetõinek. Margó Ede szobrászmûvész em-
lékét kegyelettel megõrizzük.

Szani

A Nemzeti Összetartozás napján

Június 4. a Nemzeti Összetartozás napja.  Ezen a napon

emlékezünk meg arról a gyalázatos döntésrõl, melynek

kapcsán a több mint 18 milliós lakosságú országból 7

615 117 fõnyi lakos maradt. Ehhez már nem kell hoz-

záfûzni semmi más adatot, mert önmagában is borzal-

mas tett volt a nyugati nagyhatalmak részérõl. A megem-

lékezésen szép számmal megjelenteknek a Szakasztó

népdalkör Széles Ágota vezetésével és énekével,

Schwarcz Ildikó ének - és citerajátékával adott mûsort. A

megemlékezésben nem csak a veszteségek, hanem

azok a hõs települések is felsorolásra kerültek, amelyek

ellenállása képes volt megváltoztatni a döntést, és

Magyarország települései maradtak. Margó Ede: A ma-

gyar fájdalom szobránál (mely szobor trianoni emlék-

mûként, jelképében egyedülálló az országban), unokája,

Margó György helyezte el az emlékezés koszorúját. Az

elszakított országrészek helyére a virágokból és kövek-

bõl kialakított nagy Magyarország �térképére�

napelemes égõket tettünk, hogy folyamatosan hir-

dessék, percig sem feledkezünk meg azokról a

nemzettársainkról, akiket a területekkel együtt elszakítot-

tak tõlünk. Ezek a fények azonban nem csak az elszakí-

tott országrészeket jelzik, hanem azt is, hogy él még

magyar szó ezeken a tájakon, él még a magyar lélek,

csak tartsuk erõsen! 

Szani
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Figyelem!

Immár negyedik éve várom kézmûves-
foglalkozásra azokat az érdeklõdõ gyerekeket

és felnõtteket, akik
július 11 és 16 között szívesen alkotnának velem

együtt a Közösségi Házban.

A órákat Zamárdi Város Önkormányzata
támogatja. 

Minden nap 17 óra után különleges tár-
gyakat készítünk majd!

Bodrogi Éva

JÓ KÖNYVELÕRE VAN SZÜKSÉGE ?

Könyvelés, adótanácsadás Balatonszárszó központjában!
Hívjon: 70/409-7126, 30/616-8581

PRECIZÍTÁS, 20 ÉVES SZAKÉRTELEM KEDVEZÕ ÁRAK !!!

KATA vállalkozásnak már          5.000,-Ft/hótól,
Egyéni vállalkozóknak már      10.000,-Ft/hótól,
Gazdasági Társaságoknak már 15.000,-Ft/hótól.

NAPRAKÉSZ KÖNYVELÉS = NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ
VÁLLALKOZÁSÁRÓL !

SZOLGÁLTATÁSOK: 
� Cégalapítás elõtti tanácsadás, cégalapítás segítése
� Teljeskörû könyvelés, egyszeres és kettõs
könyvvezetés
� Havi utalandó tételek e-mailen történõ jelzése
� Könyvelõ váltás segítése, akár év közben is
� KATA könyvelése
� Bérszámfejtés, TB ügyintézés, munkatársak ki- és 

beléptetése, AM bejelentés
� Cafeteria kezelése
� Tanácsadás, adóoptimalizálás
� Adóbevallás készítés, egyéni jövedelemadó bevallások

Kedves Érintettek!

2017.06.17-én Zamárdiban tartottuk
a csodálatos esküvõnket.

Szeretnénk megköszönni a lehetõséget a Platán
Panziónak, a környéken élõknek pedig a bulihoz
való türelmüket. Hálás köszönetünk Gyuri atyá-
nak és Sanyinak a jó hangulatú, szép és meghitt

ceremóniáért.

Lívia és Péter

Szezonnyitó és fõzõnap

A szezonnyitó városi nap hagyományos eseménye a �fõzõ-
verseny�, amit a veterán résztvevõk már nem is tekintenek
versenynek, hanem egy kellemesen eltöltött napnak, az
együvé tartozás és a családok napjának. Amíg a fõzés ese-
ményei zajlanak, nem nagyon van idõ másra is figyelni, de
a felhangzó jó zene, a nevetés azért odavonzza a tekintetet
a színpadra. 
A fõzéssel jelenlévõktõl ismét elleshettünk pár titkot, új és
érdekes ízek kerültek a tányérokba. A Berkenye-kör, mint a
nagytöbbség, ismét visszanyúlt a hagyományos konyhá-
hoz. Somogyi húsos káposztánk a zsûri különdíját érdemel-
te ki. (Én ezt a káposztás ételt ismertem vetrecének, amit a
leírásokban vetrece néven találtam, az sokkal inkább to-
kány jellegû, tejszínes, szaftos húsétel volt. A �vetrece� név
is arra utal, hogy vesd össze, vesd bele, amid van) ) A tála-
lás és kínálás megkezdése után egy óra múlva már üres
volt az üst. Voltak, akik késõ délután is visszatértek, hogy
vinnének belõle az otthoniaknak is kóstolót, de sajnos már
nem tudtunk étellel szolgálni. A receptet közzétesszük, hát-
ha valakinek kedve támad elkészíteni:

Hozzávalók 8 fõre: 2 kg savanyú káposzta (vagy 1 kg sava-
nyú, 1 kg édeskáposzta), 1 kg lapocka, 1 nagyobb csülök, 2
kiskanál só, 1 teás kanál õrölt bors, 2-3 gerezd zúzott fok-
hagyma, 2 dl olaj, 1 nagy fej vöröshagyma, csombor (borsi-
ka fû) ízlés szerint)
Elkészítése: A savanyú káposztát többször, nagyon jól át-
mossuk, eltávolítjuk belõle a szemes borsot, babérlevelet.
Kicsit megvagdossuk, hogy rövidebbek legyenek a szálak. A
hagymát szalonnán pirítjuk, rádobjuk a káposztát, kevés víz-
zel elõpároljuk. Keverni kell közben, le ne égjen. A húst na-
gyobb (fél öklömnyi) darabokra vágjuk, a csülköt alaposan

áttisztítjuk, kicsontozzuk (szilánkos ne legyen a csont, ha
nincs csülök, oldalas is mehet bele). Elõsütjük, és ha már
puhul, akkor ízesítjük a sóval, borssal, zúzott fokhagymával,
csomborral.  Az elõpuhított káposztához téve, fedõ alatt
együtt pároljuk. Idõszaktól függõen mehet bele piros paradi-
csom és zöldpaprika is. A végére el kell fõnie a levét. (Kicsit
lepirítjuk, inkább sütjük, mint fõzzük.) Melegen, friss kenyér-
rel kínáljuk. Adhatunk hozzá tejfölt is, aki szereti, tehet rá. Te-
tejét díszíthetjük piros, csöves paprikával vagy marinírozott
paprikával.

Külön köszönetünket fejezzük ki Schvets Zsolt zsûri tagnak,
mert amíg az ételek készültek, sorba járta a sátrakat, és elõ-
kóstolást végezve szakmai tanácsokkal látta el a fõzõket.
Közvetlen személyisége nagyon megnyerõ volt számunkra. 

Szani
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Labdarúgás:
Ismét véget ért egy labdarúgó szezon, mely kihívásokkal
volt teli az új vezetõség számára. Mire mindent meg-
szoktunk, megismertünk, addigra bejött egy komolyabb
sérüléshullám a tavasz folyamán, amivel már nagyon mi
sem tudtunk megbirkózni, ennek is köszönhetõ a szezon
végi gyengébb szereplés. Azt hozzá kell tenni, hogy a fi-
úk kitettek a pályán magukért, mert csupán egyetlen
olyan meccs volt a szezon során, ahol három gólt kap-
tunk egy meccsen. Inkább a támadó játékkal adódtak
néha gondok, ennek is köszönhetõ az év végi tabellán
elért hatodik helyezés. Ami viszont a város számára is
büszkeség, az az ifjúsági csapat által elért harmadik he-
lyezés, valamint a sportszerûségi verseny, melyet a fel-
nõtt csapat toronymagasan megnyert, valamint az ifi
csapat itt is szintén a harmadik helyen végzett, csupán
pár ponttal lemaradva az elsõ helyrõl. Bár a labdarúgó
szezon véget ért, a nyári csupán most kezdõdik, és vele
együtt a nyári táborok ideje is. Ezúton is szeretném fel-
hívni a szülõk figyelmét a nyári táborainkra, melyre sze-
retettel várunk minden korosztályos gyereket. Augusz-
tustól kezdõdik az új szezon, mely újabb kihívásokat állít
elénk, és újabb célokat, melyek közül kettõ már most ki-

emeltnek számít. Az elsõ, hogy minél több gyerekkel
szerettessük meg minél fiatalabban a labdarúgást, a má-
sodik pedig egy sikeresebb szezon.
Mindenkinek kellemes, élményekkel teli nyarat kívánok!

Hajrá, Zamárdi !

Kelemen Tamás, labdarúgó szakosztály vezetõ

ZAMÁRDI PETÕFI SE HÍREI:

Atlétika:
Június 1-jén Sport XXI. pályaversenyen vettünk részt Szekszárdon a utánpótlás 13 és 11 éves gyerekekkel. Sajnos
egy idõbe esett a néptáncos záróvizsga nappal, így sokan nem tudtak eljönni a versenyre. A nagyok 4-en összeáll-
tak a pécsi csapatból kimaradt gyerekekkel, de így is nagyon szép eredményt értek el. 11 csapatból a 7. helyen
végeztek. A kicsik  sikeresen felnõttek  a  feladatokhoz.  Szekszárd és  Tamási városok �A� csapatát is megelõzve
az 5. helyet szerezték meg.Az utolsó edzésen háziversenyt rendeztünk, melyen vidáman ünnepeltük az atlétikát.
Folytatás õsszel következik. A nyári idõszakban serdülõ, ifi és veterán versenyek lesznek. Júliusban Dániában ren-
dezik az Európa Bajnokságot, ahol 10 próbában képviselem Zamárdi és Magyarország színeit. 

Köszönöm a szülõk, civilek, önkormányzat támogatását. Szép nyarat mindenkinek: Galó Tibor
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Motorcsónak F-250 Európa és világbajnoki futamok Olaszországban.

Számunkra rosszul kezdõdött az idei
versenyszezon, mivel Baja városa
visszamondta a magyar EB futam
rendezését, így Bodor Péter elvesz-
tette a �hazai pálya� elõnyét és ma-
gyar szurkolóit. A három EB futam
helyszíne Olaszország, Anglia és Uk-
rajna, melybõl az elsõ verseny Boret-
tóban (olasz) került lebonyolításra.
Az idõmérõ edzésen Péter futotta a
leggyorsabb kört, így elsõ helyrõl
rajtolhatott az elsõ futamban, melyet
jelentõs elõnnyel megnyert. Ezt kö-
vette a második és harmadik futam,
melyben mindkét alkalommal elsõ
helyet szerzett, így megnyerte az év
elsõ EB futamát.
Még a technika átnézésére sem volt
idõ, máris utazott a csapat vissza

Olaszországba, Barcis városába,
ahol megrendezésre került az O-250
világbajnokság. A népes mezõny-
ben olasz, amerikai,német,osztrák,
orosz, angol és cseh versenyzõk
szerepeltek a világbajnokságnak
megfelelõen. 

Már az idõmérõ edzésen látszott,
hogy nincs fölényünk, és néhány
másodpercen belül hat, esélyes is
kergette egymást. Az elsõ futamon
aztán utolérte a csapatot a balsors,
és a fordító bójánál Péter bukott, de
sem neki magának, sem a hajóban
nem lett jelentõs kár, de a futamból
kiestünk. A futamot a nagyon gyors
olasz versenyzõ simán megnyerte.
Lógó orral egész szombat éjjel a ha-

jót javítottuk, hogy a másnapi 3 futa-
mon megfeleljen.
Másnap a kiesés miatt az utolsó
helyrõl rajtolt Péter és esélytelen volt
az elsõ helyre, de kockázatos ver-
senyzéssel sikerült egy harmadik he-
lyet szereznie. A következõ két futa-
mon mindkettõn második lett, ezzel
összesítésben sikerült a világbajnoki
ezüstérmet megszereznie.

A képek mutatják a sikert és a csapat
örömét a kiemelkedõ eredmény el-
érését követõ díjkiosztón.

Következõ állomás az EB második
futama, melyet Angliában rendeznek
meg június 1-2-án.

margó
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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, me-
derlapok, 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, lap-
vibrátorok, döngölõbékák, betonvésõk
bérbeadása

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

Termékeink:

Zamárdi felsõ 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



Zamárdi plébániatemplom:
Hétfõ 7:30
Kedd 19:00
Szerda 7:30
Csütörtök 19:00
Péntek 7:30
Szombat 9:00
Vasárnap 9:30

Zamárdi kápolna
Vasárnap 8:00 és 19:00
Balatonendréd
Vasárnap 11:00
Szántódi búcsú:  július 22. szombat, 19:00

Nyári orgonakoncertek szombat
esténként 20:15-kor a Plébániatemplomban
július 1. Deák László
július 15. Pálúr János
július 21. péntek! Jancsó Benedek, Fábián Sándor
július 29. Ruppert István
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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

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

2017. július

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság

bekötését valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.
Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.

Tel.: 84-352-761, 06-20-9615-834,

e-mail:mvarnagy@freemail.hu

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. július 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

Kozmetika
Manikûr

Pedikûr, Gél lakk
Júliustól újra szeretettel
várok minden régi és új

vendéget,szépülni vágyót!
Cím: 8621 Zamárdi, Honvéd utca 8.

Bejelentezés: 0630/838-4841

Régenyiné Borsodi Tünde kozmetikus


