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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FÕ UTCAI JÁRDAÉPÍTÉS

Tisztelt Fõ utcai Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy elõreláthatólag
2017. szeptember 26-án a Fõ utca,  Szélescsapás u. -
Esze Tamás utca között húzódó járdaszakasz átépíté-
si munkálatai megkezdõdnek  (az utca mindkét olda-
lán).
Várható befejezés: 2017. december 08.

Megkérjük a felújítással érintett járdát használókat,
hogy az esetleges gyalogosforgalom elterelése miatt
fokozott figyelemmel közlekedjenek!

A beruházás során kizárólag a gyalogjárda kerül ki-
építésre, a ingatlanok kapubejárói nem kapnak új
burkolatot.

Amennyiben azonban a tulajdonosok térkõ burko-
lattal szeretnék ellátni a bejárójukat is, úgy azt - sa-
ját költségükön- a járda kivitelezõjétõl megrendel-
hetik.
A kivitelezéssel kapcsolatos kellemetlenségekért szí-
ves elnézésüket kérjük!

Zamárdi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
Zamárdi vasúttól északra, délre és a Kõhegyen 2017. január 1 - 2017 december 31.

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan elõtt a közterületre kihelyezni, a késõn kihelyezett gyûjtõedény ürítését
a közszoltató nem köteles pótolni.



Itt van az õsz, itt van újra� és egy újabb nevelési év vette

kezdetét. Óvodánk augusztus 28-án tárta ki kapuit, és várt

minden régi és új kisgyermeket. Az elsõ hetekben a beszok-

tatás és a visszaszoktatás kapta a legnagyobb hangsúlyt. A

régi barátok ismét egymásra találtak, izgatottan vették bir-

tokba a jól ismert játékokat, a csoportszobákat, az udvart.

Közösen átismételtük a már kialakított szokásokat, szabá-

lyokat. Az újak is sorra érkeztek a csoportokba szüleik ke-

zét szorítva. Kinek könnyebben, kinek nehezebben ment az

elválás, de ahogy teltek a napok, úgy érezték magukat egy-

re jobban az óvodai közegben. 

A teraszon folyamatosan készült el minden csoport madár-

ijesztõje. Ezek nemcsak az udvart teszik majd vidámabbá,

de a NABE által szervezett madárijesztõ versenyen is in-

dultunk velük. Nagy örömünkre a manó csoport alkotása

bizonyult a legszebbnek, övék lett az I. hely.

Szeptember közepén a jármûvekkel, közlekedéssel és an-

nak szabályaival, az autómentességgel kapcsolatosan sze-

reztek új élményeket, ismereteket a gyermekek a mobilitá-

si hét keretében. Ennek megvalósítását pályázat megnyeré-

se is segítette. 18-án, hétfõn, olyan mozgásos játékokat pró-

bálhattak ki, mint a lovas kocsikázás vagy a nyuszi mobil

szlalom. Kedden hajót és repülõt hajtogathattak, egy nagy

vetítõvásznon pedig egyik kedvenc meséjüket, a Thomas, a

gõzmozdonyt nézhették. A szerdai nap közlekedéssel kap-

csolatos ügyességi és okossági játékok kipróbálásával telt.

Vonatos kirakó, közlekedési táblák, jármûhang-felismerõ

és egyéb más játékokkal készültek az óvó nénik. Csütörtö-
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Rövid hírek

A III. negyedévben nyolc zamárdi lakos ünnepelte 90. vagy a fölötti születésnapját:

Isten éltesse sokáig õket jó erõben, egészségben!

ÓVODA HÍREI

Csömöri Józsefné

Csutak Sándorné

Fejér Gyuláné

Horváth Istvánné

Mátrai József

Valla Lászlóné

Vastag Gáborné

Vincze Béláné



Határtalanul

Egy vidám, de hûvös keddi reggelen- szeptember 5-
én- izgatottan gyülekeztünk az iskola elõtt .A rövid
búcsúzkodást követõen indultunk is.

Hosszas utazás után megérkeztünk az elsõ úti cé-
lunkhoz, a betléri Andrássy-kastélyhoz. Az épület
elõtt egy angolkert díszelgett. A kastélyba lépve mint-
ha ugrottunk volna egyet az idõben. A korabeli tár-
gyakon kívül trófeák és kitömött állatok is ékesítették
a szobákat. Ezután a Dobsinai-jégbarlanghoz men-
tünk. Mikor beléptünk, elámult mindenki, hogy mire
képes a természet. Gyönyörû formákat és érdekes
képzõdményeket figyelhettünk meg. Mindannyiunk
számára felejthetetlen élmény volt. Késõ délután el-
foglaltuk a tátralomnici szállásunkat. Káprázatos he-
gyi panoráma fogadott minket. Másnap korán reggel
folytattuk kirándulásunkat. A késmárki evangélikus
fatemplomot és a Thököly mauzóleumot néztük meg,
ahol elénekeltük közösen a Himnuszt. Majd Lõcsén

álltunk meg, megcsodáltuk a Thurzó-házat, a híres vá-
rosházát, ahol a Fekete város címû filmet forgatták. A
csodálatos Szent Jakab-templom lenyûgözõ volt. Rö-
vid látogatást tettünk a Máriassy család kastélyának
kertjében. Következõ megállóhelyünk Szepesszombat
volt, ahol megnéztük a szepesi várat. A vár egyedülál-
ló Közép-Európában. Mielõtt a szállásra értünk vol-
na, sétáltunk egyet Igló fõterén, és megcsodáltuk a
csütörtökhelyi Szent László-templomot. Utolsó nap

megálltunk Kassán, ahol bementünk a Szent Erzsé-
bet-székesegyházba, és megkoszorúztuk II. Rákóczi
Ferenc sírhelyét, aki anyjával és fiával nyugszik együtt.
Ezt követõen felmentünk a templomtoronyba, ahol
gyönyörû városkép tárult elénk. Mielõtt még tovább
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ISKOLAI HÍREK

kön két rendõr bácsi tartott egy rövid elõadást. Ezután az

udvaron közlekedési táblával, nyilakkal kijelölt úton laví-

rozhattak saját kerékpárral vagy rollerrel. A hetet a témá-

hoz kötõdõ körjátékok, élményrajzok készítése, mozgásos

játékok zárták. 

Hamarosan az édesapákat ünnepeljük majd. A mûsort már

gyakoroljuk, és az ajándékok is folyamatosan készülnek.

Késmárkon Thököly Imre sírjánál

Koszorúzás Kassán a Rodostó-háznál

A Bethlen-Andrássy kastélynál



indultunk volna, felkerestük a Rodostó-házat, ami be-
mutatta, hogyan élt Rákóczi törökországi fogsága
alatt. Utolsó megállóhelyünk a rozsnyói iskola volt, itt
átadtuk a barátságfát a szlovákiai magyar diákoknak.

Szerintem ezekre a helyekre minden magyarnak el
kell egyszer mennie, mert mi éltetjük ezeket a helye-
ket a hazaszeretetünkkel. Nekem nagyon tetszett ez a
kirándulás, és biztos, hogy vissza fogok még térni a
magyar emlékhelyekre.

Erdei Csenge Kincsõ 7. o.
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK, SZERVEZÉSEK

október

2-a, 17:00: Nabe-gyûlés

4-e, 9:00: Szilvi használtruha-vásár

5-e, 9:00: vegyes vásár

6-a, 6:30: ARADI VÉRTANÚK EMLÉKFUTÁS (indulási hely: Dessewffy utca Jegenye téri
szakasza); 17:00: ARADI VÉRTANÚK-MEGEMLÉKEZÉS és KERÉKPÁROS EMLÉKÚT (indu-
lási hely: Magyar Fájdalom-szobor)

9-e, 9:00: vegyes vásár

9-e, 17:00: Egészségõr Egyesületi
program

14-e, 16:00: Berkenye-köri rendezvény

17-e, 9:00: német használtruha-vásár

20-a, 17:30: Színházi járat Veszp-
rémbe. Huszka Jenõ: Bob herceg
(operett)

23-a, 17:00: 56-os VÁROSI ÜNNEP-
SÉG

28-a, 9:00: Segítõ kezek tanfolyam

30-a, 9:00: vegyes vásár

Keddenként 16:00: jóga-torna, 18:00: nõi kar; szerdánként 17:00: Reni-jóga; péntekenként
18:00: Szakasztó népdalkör.

Meghódították a szepesi várat is

7. osztály a rozsnyói Fábri  Z. általános iskolánál
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Beszámolók, hírek

Nyári rendezvényeink közül csak a vízi hálaadás maradt
ki a lapzárta miatt. Pár gondolat róla:
Bár általában belelóg már idõpontja szeptemberbe,
mégis a nyárhoz sorolandó, a szezont lezáró hangulatos
program. Idén esõben tartottuk, de így is eljöttek rá kö-
rülbelül huszonöten. (Tavaly nyári strandi idõjárásban
150-200 fõ volt jelen.) A szimfonikus zene, a füzérektõl
fénylõ vitorlások, az áldáskoszorú, az úszó mécsesek
különleges hangulatot teremtenek, erre büszke lehet vá-
rosunk. Eszméje szintén fontos: ha az ember a jótétemé-
nyekért, áldásért hálát tud adni, mindezt képes kifejezni,
nemcsak lezár valamit, hanem ezáltal indít el egy új, tisz-
ta, mondhatni szakrális kezdetet. A hálaadás a szeretet
magja. Köszönöm a szép áldáskoszorút és a mécsese-
ket Gubányi Katának és családjának. A fénylõ vitorlások
kötelékét Mátay Lászlónak, Harsay Jánosnak és a szer-
vezésben való részvételt Margó Györgynek. Egyúttal há-
lásan köszönöm Elter Imrének és Farkas Tibor könyv-
árusnak is a segítségét, õk a játszadalom sikeréhez járul-

tak hozzá. A Gamesz dolgozói is készségesen teljesítet-
ték kéréseinket minden programunknál.
Bár nem a mi rendezvényünk volt, de helyet adtunk neki
- emiatt meg az értéke miatt magunkénak is érezzük -,
meg kell emlékeznem a szeptember eleji festészeti alko-
tótáborról! Zamárdiban jó, hogy van vitorlás verseny, te-
niszverseny, fogathajtó verseny, orgonahangverseny, vi-
torlás tábor, és nagyon jó, hogy van festészeti alkotótá-
bor is. Az idei magas színvonalú volt, és mégis könnyen
befogadható vizuális élmény az érdeklõdõk számára!
Azt kell, hogy mondjam, le a kalappal a mûvészek elõtt!
Mind a nyitó, mind a záró kiállítás anyaga méltó volna
bármely európai nagyváros galériájába! Ráadásul, kiala-
kult a táborban az évek során egy nagyon baráti légkör,
melyben az alkotás áll a fókuszban. Én támogatni fogom
továbbra is Tálos Ágotát, hogy sikeres és pontos szerve-
zéssel továbbra is jelen legyen Zamárdi város életében
ez a rangos alkotótábor! 

(GP-közház) 

www.zamardi.hu honlap szálláshely anyagának
frissítése
A 2018-as szálláskatalógus anyagának összeállítá-
sához várjuk az abban megjelenni kívánó szállás-
tulajdonosok jelentkezését. Az eddig megjelent
szállásadók- a honlapon és a katalógusban megje-
lentek is - e-mailben kaptak értesítést az újabb
megjelenés lehetõségérõl, és ezúton is szeretnénk
felhívni az új hirdetõk szíves figyelmét is erre a le-
hetõségre. A honlapos megjelenés továbbra is in-
gyenes. 

Honlapos megjelenéshez való jelentkezés: de-
cember 3.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõ-
re is köszönjük!

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

Gyerek partközeli éves: 1.500,-
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,

hûtõmágnesek (fa, mûanyag), névjegytar-
tó, strandtáskák, baseball sapka, bögrék,
esernyõ.

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

Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására
alkalmas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db
Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db

Nyitvatartásunk:
Októberben hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig, -
hétvégén zárva- 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

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÉSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
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A rendezvényt rossz idõ esetén is megtartjuk!

Kész, tûz, ZAMÁRDIÓ!
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Ég veled, barátom

Ég veled, barátom, Isten áldjon,
Elviszem szívemben képedet.
Kiszabatott: el kell tõled válnom,
Egyszer még találkozom veled.

Isten áldjon, engedj némán elköszönnöm.
Ne horgaszd a fejedet, hiszen
Nem új dolog meghalni a földön,
És nem újabb, persze, élni sem.

(Szergej Jeszenyin)

Ezzel a verssel szeretnénk emlékezni és elbúcsúzni Hausmann Ja-
ni barátunktól.

Zamárdi Baráti Kör tagjai nevében
Margó György

BARÁTI KÖR HIREI

NABE HÍREK

�Emberségrõl példát...�
Amikor 2015-ben a Téli
esték keretén belül a Nabe
- tagoknak elõadást tartot-
tam A Balaton áldozatai
címmel, nem tudtam,
hogy  köztünk,  Zamárdiban
él egy ember, aki az egyik
legsúlyosabb vízi baleset-
nek nem csak szemtanú-
ja, hanem életmentõje is
volt.
1954-et írtunk; május utol-

só vasárnapja, a gyermeknap 30-ára esett. Sokan
ünnepelték ezt balatoni sétahajózással, de azok
közül, akik a Balatonfüreden 10. 30-kor kikötõ Paj-
tás hajóra szálltak fel,jó néhányan sohasem kerül-
tek haza.

Kozma István akkor 19 éves volt. 63 évvel a tragi-
kus esemény után, szemközt ülve beszélgetünk
Pista bácsi Rózsa utcai barátságos otthonában. Az
egykori siófoki hajóépítõvel együtt idézzük fel a
szomorú nap emlékeit.
- Hogyan került Pista bácsi éppen akkor Balatonfü-
redre?
- Beneveztem én is, mint sokan mások az arra a
napra hirdetett vitorlásversenyre. A kategóriámban
- Kalóz - 30-35-en indultunk.
- Valójában, ugye, el sem indultak?

- Nem, mert alighogy
eldördült a startpisz-
toly, láttuk, hogy a Paj-
tás elõbb a baloldalára,
majd jobbra dõlt. Tud-
tuk, hogy nagy a baj;
hallottuk az utasok si-
koltozását. A verseny
le lett fújva, mi pedig
azonnal a hajóhoz  si-
ettünk.
- Pista bácsinak hány
embert sikerült kimen-
tenie a süllyedõ hajó-
ból, vízbõl?
- Háromszor fordultunk a társammal; hét személyt
tudtunk kimenteni. Az összes vitorlásversenyzõ ki-
vette a részét a mentési munkálatokból. 161-en -
ha sokan sérülten is, de - életben maradtak.
- 23-an lelték halálukat a vízben; nyilván többen let-
tek volna, ha nincs annyi segítõ kéz, és a fûtõ - õ
maga a kabinban rekedt - nem engedi ki a gõzt,
megelõzve egy robbanást.
- Azok, akik a fedélzeten tartózkodtak, túlélték a
balesetet; akik a kabinban maradtak, nehezebben
jutottak ki.
- �Hivatalos� mentés is volt? A rendõrökre, vízi
mentõkre gondolok.- Nem. A rendõrök, az ávósok
arra figyeltek, hogy ne készüljön fénykép, ne tudja
meg a világ, mi történt.



- És a vízi mentõk?
- Az õ telephelyük legalább 1 km-re volt a baleset-
tõl; ha értesültek is róla, nem érhettek oda idõben.
Nem szándékos mulasztás lehetett.

- Mi okozta a katasztrófát? Közvetlenül nyilván az,
hogy az utasok látni akarták a vitorlásversenyt, és
egy oldalra tömörültek; ez megbillentette a hajót.
- A Pajtás - az 50-es évek elején kapta a nevét Rá-
kosi pajtás tiszteletére - nem volt biztonságos hajó.
Korábban 150 volt a befogadóképessége, az átala-
kítása után ezt felemelték 200-ra.

- Úgy tudom, a hajó kapitányát, Heisz Pált akarták
bûnbaknak tenni, mondván, túllépte a megenge-
dett utaslétszámot.
- Valóban, de az elõkerült naplóból kiderült az igaz-
ság: személyzettel együtt 184-en tartózkodtak a
hajón. A hajóval volt a baj...
-Hol építették át?
- A siófoki javítómûhelyben; én magam is dolgoz-
tam rajta, hiszen ez a szakmám. A tetõt 6 méterrel
meghosszabbították, kicserélték az ablakokat. Fel-
emelték a hajó súlypontját, és ezzel csökkent a
stabilitása. Nem végeztek állékonysági vizsgálatot
sem.
- És akik a felújításért felelõsek voltak...?

- Azok is felsõbb parancsot hajtottak végre. A hajó-
ra szükség volt a megnövekedett balatoni turiz-
mus miatt; el kellett készülnie.
- Térjünk vissza a mentésre, az életüket kockázta-
tó mentõkre. Kaptak elismerést? Hiszen a Szabad
Nép június 1-jei száma nagyon szûkszavúan - ap-
ró betûvel szedve - tájékoztatott, inkább
félretájékoztatott a katasztrófáról

- A vitorlás szakosztály vezetõje, Kõvári Károly jó
kapcsolatot ápolt az akkori közlekedési miniszter-
rel, Bebrits Lajossal. Valószínûleg ennek köszön-
hetõ, hogy már júniusban minden  vitorlásverseny-
zõ - névre szólóan - kapott elismerõ oklevelet. Saj-
nos, azt nem tudom megmutatni, mert az idõk fo-
lyamán elkallódott, nem találom.
- A pótlására nincs lehetõség? Nem adhat az illeté-
kes hivatal fénymásolt példányt?
- Én is gondoltam erre, fõleg mivel ez év elején lát-
tam egy tévémûsort a Pajtás hajóról, a mentésben
részt vevõkrõl, a vitorlázók elismerésérõl. És ne-
kem nagyon hiányzott az akkor kapott oklevél.
Szerettem volna pótolni.

- Hová fordult tanácsért Pista bácsi?
- A kormányablaknál kaptam segítséget: hová, ki-
nek kell írnom kérvényt. A közlekedésért felelõs
helyettes államtitkár válaszolt a levelemre. Mint ír-
ta, �az emléklap pótlására nincs jogi lehetõség�,
tehát az eredetivel szövegazonos oklevelet nem

adhatnak.
- Mint látom, az elismerés �pótlása� nem maradt el;
köszönõlapot küldtek Pista bácsinak.
- Igen. Jólesett, jólesik a köszönet ennyi év után is.
- Gyakran eszébe jutnak a 63 évvel ezelõtti gyerek-
nap történései, eseményei?
- Igen. Ahogy az ember idõsödik, egyre többször
gondol a múltra. Bennem is sokszor felidézõdnek
azok a képek: a billenõ hajó, a menekülõ, mások-
ra nem figyelõ utasok, a segélykiáltások, a partra
került élõk és holtak. Ezt a napot sohasem felejthe-
tem el...

B. Sch. M.

2017. október 9.oldal Zamáedi Hírmondó

A felborult Pajtás
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Kedves Barátném!

Zamárditól 500 kilométerre, a szlo-
vák határ mentén megbúvó kicsiny
zsákfaluban, Gömörszõlõsön gondo-
lok Rád. Bizonyára csodálkozol, hogy
kerültünk oda, miért vállaltuk a
Domján Zoli vezette kis busszal ezt a
hosszú utat, egy mindössze 70 lelket
számláló kis falu kedvéért. Meg fogod
érteni, ha otthon mindent tövirõl he-
gyire elmesélek. Most érd be ezzel a

néhány fotóval és egy röpke élmény-
beszámolóval. Merthogy az ott töltött
másfél nap felejthetetlen élmények-
ben volt részünk!      Megtudtuk, ho-
gyan lett ez az apró, elöregedett,
csökkenõ lélekszámú település �fenn-
tartható falu�.   Nos, kellett hozzá egy
alapítvány a �Fenntartható Fejlõdé-
sért�, és néhány elhivatott ember, aki
szívügyének érezte ezt a vállalkozást.
Céljuk mindössze annyi ; megélhetést

adni a kicsi falu lakóinak, megismer-
tetni velük és az ide látogató érdeklõ-
dõkkel a fenntartható életmód gya-
korlati tudni- és tennivalóit. Ha itt let-
tél volna, Te is meggyõzõdhettél volna
a vállalkozás sikerérõl.

Nagyszerû emberekkel ismerkedtünk
meg, és - a fenntartható életmóddal
kapcsolatban - itthon is hasznosítható
ismereteket szereztünk.

Íme, néhány fotó a� gömörszõlõsi
csodáról�:

NABE HÍREK

A látogató központ gazdaságosan mûködõ �passzív� háza/és ami
a fotón nem látható: 90 centis vastag fal, skandináv tömegkály-
ha, napkollektoros szárító és aszaló berendezés, saját víztisztító,

komposztáló árnyékszék/

Ivánnak a kapa csak támaszkodásra kell. Gazolás és permetezés
nélkül termel teljes értékû zöldségeket a mélymulcsos, takarásos

talajmûveléssel.

Jurta múzeum  - õseink történetét kutató Tamással

Az ötszáz éves �Kisasszony fája� elõtt

A falu református templomában a polgármester asszonnyal, aki
a néprajzi, helytörténeti és képzõmûvészeti értékek legjobb

ismerõje

Kóstoló a kert egészséges finomságaiból
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Ugye már belátod, kedves Barátném, hogy Gömörszõlõsre érdemes ellátogatni.

A nyugalom, a háborítatlan természet, az értékek és mértékek élhetõ világában

testben-lélekben-szellemben feltöltõdik az ember. Ha a NABE - Kajdi Ica és

Tóth Ildi vezetésével - újra utat szervez Gömörszõlõsre, élj mindenképpen a

lehetõséggel! Addig viszont érd be az én élménybeszámolómmal! Otthon majd a

részletekkel folytatom. Sõt megkóstoltatom veled Iván lédús paradicsomát, a

gömörszõlõsi sajtot és cukkini krémet is. A találkozásig szeretettel ölellek:

Gömörszõlõs, 2017. szeptember 9.                                          Magdi

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Szeptember 4-én a Kaposi Mór Oktató Kórház Pre-
venciós Osztálya és egyesületünk komplex szûrést
szervezett. A nõgyógyászati, mammográfia, tüdõ és
csontsûrûség-vizsgálaton 44 fõ vett részt.
Szokásos havi összejövetelünkön a gyógy- és fûszernö-
vények szakértõit, Hózensteiner Istvánnét és Dula
Pált láttuk vendégül. Zamárdi kertészmérnöke 15 cse-
repes növénnyel valóságos kertet varázsolt elénk. Az
ismert füveken kívül � borsika, citrom, kakukk � volt
ott majoránna, oregáno, lestyán, sztívia, metélõ hagy-
ma és fokhagyma. Ez utóbbi gyönyörû apró fehér vi-
rágával akár ablakunk dísze is lehetne! Pali hasznos
tanácsokkal látott el bennünket a növények ültetésé-
vel és gondozásával kapcsolatban.
Társelõadója, Zsuzsa, a siófoki Biosziget tulajdonosa
és eladója kapcsolódott az elhangzott információk-
hoz. � Egészségünk a boldogságunk alapja!�- kezdte
elõadását, majd a bemutatott növények egészségvédõ
hasznáról beszélt. Íme, néhány a sok  jó tanács közül: 
álmatlanságra: citromfû, levendula 
immunerõsítésre, köhögésre: kakukkfû, ginseng
emésztés javítására: majoránna, fokhagyma, tárkony

ízületi gyulladásra: rozmaring  

Zsuzsa a teafõzés fortélyaiba is beavatott bennünket.
Figyelmünkbe ajánlotta a nyár elején gyûjthetõ diófa-
levelet és az õsz vitaminbombáját, a csipkebogyót.
Két szakértõ vendégünk jól szerkesztett, egymást ki-
egészítõ, információkban gazdag elõadása igazolta,
hogy �Fûben, fában orvosság van�. Egészségünk érde-
kében érdemes a gyógy- és fûszernövényeket termesz-
teni, gyûjteni és fogyasztani.
HANGOLÓ októberi összejövetelünkre
9-én - nem elõször � az ismert természetgyógyász, Bo-
kor Katalin lesz a vendégünk. Az egészséges életmód-
ról vallott nézeteit számos könyvében és az �Életmód-
tanácsok� TV sorozatban is terjeszti. Szavait hitelesí-
ti, hogy gyógyíthatatlannak mondott betegségébõl év-
tizedekkel ezelõtt Brazíliában gyógyították ki, és - tu-
datos életmódjának köszönhetõen � máig is jó egész-
ségnek örvend. 6 évvel ezelõtt Zamárdiban az �Ott-
hon alkalmazható terápiák� és a �Táplálékod legyen a
gyógyítód� címmel tartott elõadást. Ezúttal a �néma
gyilkosról�, a magas várnyomásról fog szólni.
Aki szeretné megtudni, 

-hogyan értelmezzük vérnyomásértékeinket, hogyan

érjük el az optimális vérnyomást, /esetleg a szokásos

Prigli Zsuzsa:
Szeptember közepe

Óvatosan, felhõhátról
hullt alá az õsz,
Mély légzése párás,
Színe oly ismerõs.

Valahogy komolyabbak,
Mélyebbek a színek,
Nyárutó ez még
Vagy múló remények?

Tarts erõsen engem,
Föld illatú szeptember,
Segíts nekem, emelj fel,
Soha ne eressz el.

Tóparti alkony
Csókolja a kék vizet,
Illan a nyár, szõlõ érik,
A természet fizet.

Keleméri Mohosok � tõzegmoha úszóláp
jégkori növényekkel 

Gyapjúkártoló kisüzem
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vérnyomáscsökkentõ tabletták nélkül/ - mi a szerepe,

többek között, az ideális testsúlynak / az hogyan  ér-

hetõ el és tart-

ható meg / -  mi-

ért fontos a

mentális egész-

ség a kívánt vér-

n y o m á s

elérésében nos,

ha mindezt és

még sok hasz-

nos információt

meg akarnak

tudni,  feltétlen jöjjenek el Bokor Katalin elõadására.

MEGHÍVÓ
Téma:

A néma gyilkos nyomában /a magas
vérnyomás veszélyei és terápiája/

Elõadó:
Bokor Katalin természetgyógyász

Idõ: 2017. október 9./hétfõ/ 17: 30 

Hely: Közösségi Ház

Bokor Katalin könyvei a helyszínen
megvásárolhatók.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Köszönjük a véradást!

Szeptember 11-én településünkön véradás
volt a Közösségi Házban. Évenként kétszer
van véradás, kora tavasszal és õsszel. Míg
márciusban negyvenhatan, szeptember
elején harmincnyolcan jöttek el e nemes
cselekedet megtételére. Ezúton köszönjük
még egyszer Nekik, hogy önzetlenül vért
adtak! /Erika/



2017. október 13.oldal Zamárdi Hírmondó

�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület hírei

A 2017. augusztus 28-a és
szeptember 4-e között, Tálos
Ágota zamárdi képzõmûvész-
tanár által megszervezett VII.
Zamárdi - Kõhegy Mûvészte-
lep városunk egyik rangos
kulturális eseménye volt. A
rendezvény idõtartama alatt
két mûsoros kiállítás volt lát-
ható, és az érdeklõdõk bete-
kintést szerezhettek a mû-
vésztábor munkájába, életé-
be.

A VII. Zamárdi Mûvésztelep
résztvevõi között több isme-
rõst, rendszeresen résztvevõ
alkotót köszönthettünk. Alkal-
munk adódott azonban új ar-
cok, az alkotók által hozott új
technikák megismerésére is. 
A sikeres, 28-ai tábornyitó ki-
állítás már eleve reményekkel
kecsegtetett bennünket a szü-
letendõ mûvészi alkotásokkal
kapcsolatban. 
Természetesen a Balaton volt
az egyik legnagyobb vonzerõ

a Kõhegyen alkotó mûvészek
számára.  A szeptember 3-ai
záró kiállításon megcsodál-
hattuk a képeket, melyekrõl
Varga-Amár László, a Magyar
Alkotómûvészek Országos
Egyesülete képzõmûvészeti
tagozatának elnöke elmond-
ta, hogy az eddigi mûvészte-
lepek sorában az egyik
�legütõsebb� felhozatal az al-
kotások és a résztvevõk kvali-
tása tekintetében az idei alko-
tótábor volt.
A mûvésztelep megvalósítá-
sát zamárdi, balatonföldvári
és budapesti civilek és vállal-
kozók, valamint a Tourinform
Iroda és a �Berkenye Zamárdi
Alkotókör� Egyesület támo-
gatta.

A tábor lakói közül többen ki-
emelkedõ díjakkal és ranggal
elismert alkotómûvészek. So-
mogy megyébõl a kaposvári
egyetem docense, Lieber Er-
zsébet, Zamárdiból Tálos

Ágota, Budapestrõl Atlasz Gá-
bor, Csablek András, Palásthi
Renáta, Miksa Bálint, Szabó
Franciska, Szkok Iván, Varga
Edina, Varga-Amár László,
Varga Patricia Minerva, Pálfy
István Putyu, Pálfy Julianna
vettek részt.

Az elmúlt évek tapasztalata
és a visszajelzések alapján
örömmel állapítjuk meg, hogy
a zamárdi mûvésztelep egyre
jobban ismertté válik a mû-
vészkörökben és országosan
is. A mûvésztelep munkájá-
ban való részvétel minõséget
jelent, és évrõl évre szívesen
visszatérnek az alkotók. 
A tábor életérõl és az alkotá-
sokról készült képanyagok,
fotók megtekinthetõk a
Zamárdi � Kõhegy Mûvészte-
lep Facebook-os oldalán.
2018-ban várjuk a folytatást!

�Berkenye-kör�
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Meghívó

A Kárpát-medencei magyarság és a nemzeti kisebbségek
szabadságjogainak, önrendelkezési jogainak kivívása, illet-

ve megtartása, az anyanyelv szabad használatának, az
anyanyelvi oktatás és iskolák fennmaradásáért végzett küz-
delmek támogatására, együttérzésünk és gondolkodásunk

kifejezésére 

ÕRTÛZ gyújtására hívunk

Idõpont: 2017. október 29. vasárnap délután, 15 óra
Helyszín: Zamárdi Bácskai utcától nyugati irányban a
Balaton parton

(Esõnap: Következõ vasárnap, november 5. 15 óra)

Mûsort ad: Széles Ágota, résztvevõk közös éneklése
(A résztvevõk által hozott verset, éneket, zenét szívesen
fogadjuk!)
Tûzgyújtás: 15,30-kor

Székely és magyar zászlót, mécsest, fáklyát hozzatok! 
Szeretetvendégség: szendvics, sütemény, italok. 

Barátságok, összetartozás megerõsítése beszélgetéssel.

Kérjük, továbbítsátok a meghívást ismerõseiteknek!

Szervezõk

Berkenye-kör estje

Határtalan hûség

Gyócsi László író, újságíró, sikeres történelmi és tényfeltáró
író bemutatkozása

Október 14-én 16 órai kezdettel
a zamárdi Közösségi Házban

A szerzõnek eddig több mint 40 kötete jelent meg.
Könyvei izgalmasak, érdekesek, új történelmi tényekkel lepik

meg az olvasót. 
Könyveiben kiemelkedõen foglalkozik Somogy megye törté-

nelmi eseményeivel.
Aktív résztvevõje a megye irodalmi, kulturális életének.

Mindenkit szeretettel várunk!



Atlétika szakosztály:

A nyár folyamán összeépítésre került egy magas-

ugró a régi bitumenes pályán. Szekszárdról érkez-

tek a darabok szülõi segítséggel. Nagy hasznát vet-

tük a nyári-õszi felkészülésben. Júliusban Dániá-

ban rendezték meg a Szenior Atlétikai Európa Baj-

nokságot, ahol Galó Tibor 10 próba versenyben az

5. helyen végzett az M40-es korosztályban. Jó tel-

jesítményével meghívást kapott az augusztus vé-

gén Szlovéniában rendezett 6 ország válogatott vi-

adalára magasugrás versenyszámban. Itt 12 indu-

lóból az 5. helyen végzett, és értékes pontokhoz

juttatta a férfiak csapatát, akik így megnyerték az

összetett pontversenyt Ausztria, Csehország, Hor-

vátország, Szlovénia és Svájc csapata elõtt.

Szeptember közepére beindultak a rendszeres

edzések is. A kölyökatlétikások 16-an, az U11 8-an,

az U13 12-en és a serdülõk-ifik 16-an készülnek

versenyekre. 

Szeptember 20-án az elsõ regionális egyéni verse-

nyen Szekszárdon Szabó Vivien súlylökésben 1.,

kislabdahajításban 3. lett. Pintér Jázmin 60m-en 2.,

magasugrásban 3. helyen végzett. Ficsor Zsófia

60m-en 3., kislabdahajításban 5. lett. Horváth Iza-

bella távolugrásban és 60m-en is 5 helyen végzett.

Átlag 15 fõs mezõnyben versenyeztek a lányok.

Következnek a csapatversenyek Kaposváron és a

mezei futóversenyek Siófokon.

Külön köszönetet illeti Bertalan Andreát és Varga

Bélát a sok segítségért.

Hirschmann Attila szakosztályvezetõ

2017. október 15.oldal Zamárdi Hírmondó

PETÕFI SE. HÍREI
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Tollaslabda szakosztály:

A nyári teremfoglaltság miatt nem tudtunk edzése-
ket tartani, de ez a szeptemberi kezdésnél intenzív
lelkesedésben mutatkozott. Már 6 felnõtt és 22
gyerek jár tollasozni kedden délután vagy csütör-
tök reggel. Támogatónk, a PestiSport kft új felsze-
relésekkel segíti a felkészülést. Az õsz folyamán
megyünk majd Budapestre, Segesdre, Seregé-
lyesre és Bagodra tanulni, versenytapasztalatokat
gyûjteni. Decemberben körzeti selejtezõt tartunk a
megyei diákolimpia elõtt.
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Idén szeptember 2-án immár 18. alkalommal került sor Zamárdiban a CANC-C2  -Somogy megyei baj-

noki forduló, országos pontszerzõ- kettes fogathajtó versenyre. Az idõjárásért �ahogy polgármester úr

fogalmazott- a rendezõség volt a felelõs, ezért megtettünk mindent, hogy kellemes nyár végi idõben

tudjuk lebonyolítani a rendezvényt, melyre 22 hajtó nevezett fogatával. Somogy megye mellett érkeztek

Veszprém, Fejér, Zala, Tolna valamint Pest és Heves megyébõl is versenyzõk.

Az akadályhajtás és a vadászhajtás versenyszámban is az elsõ hat helyezett került díjazásra.

Akadályhajtás:    

� I. helyezett:     Kiss Sándor Vámosgyörki SE Heves megye

� II. helyezett:    Balogh Bálint Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesülete Somogy megye

� III. helyezett:   Kleiber Jenõ Siófoki Lovas egylet Somogy megye

� IV. helyezett:   id. Semjén Attila Mezõszilasi LSE Fejér megye

� V. helyezett:    Nagy János Simontornyai TC Tolna megye

� VI. helyezett:   ifj. Schwarc Béla Zamárdi Petõfi SE Lovas szakosztály  Somogy megye

Vadászhajtás:

� I. helyezett:     Völgyesi Balázs VLE Veszprém megye

� II. helyezett:    Kleiber Jenõ Siófoki Lovas egylet Somogy megye

� III. helyezett:   ifj. Schwarc Béla Zamárdi Petõfi SE Lovas szakosztály Somogy megye

� IV. helyezett:    Vida Károly Kálózi LE Fejér megye

� V. helyezett:    Balogh Bálint Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesülete Somogy megye

· VI. helyezett:   Mráz László András Állatorvos-tud. Kar TLC Pest megye

Különdíjban részesültek:

� Forró Csilla Lulla

� Bán Tibor Levente Kõröshegy

� Kovács Zoltán Vihar LE Fejér megye

� ifj. Schwarc Béla Zamárdi

� id. Semjén Attila Mezõszilas

� Kleiber Jenõ Lulla

� Pongrácz Nikoletta Siófok

� Kéri János Balatonszárszó

Fogathajtó 2017
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Történelmi távlatokba tekintve a múltbeli napfo-
gyatkozások, földtani és meteorológiai jelenségek
számos ismerethez juttathatnak bennünket.
A jelenleg rendelkezésre álló történelmi források
alapján gyakran nem állapítható meg pontosan az
emberek napjait nagyban befolyásoló természeti
események pontos helye, ennek ellenére bekövet-
kezésük jelentõs hatást gyakorolt a kortársak életé-
re. 
Az ókorban az isteneket okolták a bekövetkezett
természeti katasztrófákért. A legrégebbi ilyen jelle-
gû feljegyzés a Gilgames eposzban található. A gö-
rög mitológiában a földrengések istenének Poszei-
dónt tekintették, a rómaiak mindezért Vulkanust
tartották felelõsnek. Arisztotelész (Kr.e.330.) vi-
szont úgy képzelte, hogy földalatti üregekben, jára-
tokban fújó szél miatt van a földrengés.
A távol-keleti népek között is megtalálható a ma-
gyarázatok keresése: a japán mitológia szerint óri-
ási harcsa, a kínai õsi elképzelések egy, a föld alatt
élõ sárkány okozhatja a földrengéseket. A zsidó-
keresztény valláskultúrában Isten büntetése a föld-

mozgás, melyet a bûnök elkövetése miatt küld a
földre. 
1022-ben történt, hogy I. István király országába
akarta hozatni Szent Kálmán Melk városában
(Ausztria) õrzött csodatevõ ereklyéjét, azonban az
átadás körüli ellentétek miatt nehezen sikerült
megszerezni. Az ereklye hazahozatalát követõen
Magyarországot súlyos természeti csapások érték,
sõt egy földrengés is szedte áldozatait. Ezt tapasz-
talva Szent Kálmán ereklyéjét azonnal visszavitték
Melkbe.
A földrengések által gyakran érintett országokban
számos alkalommal feljegyezték a földmozgások
idejét és próbálták katalogizálni. Ezek közül az el-
sõt 1457-ben készítették Olaszországban, amely-
nek során 76 földmozgás bekövetkezését rögzítet-
ték az ókortól az 1400-as évek közepéig.
A legnagyobb középkori földmozgás Kínában kö-
vetkezett be 1556 januárjában, erõssége a mai ér-
tékek alapján kb. 7,9-8,0 erõsségû lehetett, amely-
nek során a feljegyzések szerint 830 ezer ember
halt meg. Az elhunytak nagy számára adhat ma-
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gyarázatot, hogy abban az idõben a lakosság föld-
be vájt barlangokban lakott, amelyek az elsõ ren-
gésekre beomolhattak.
Kiemelkedõ az 1775 novemberében Portugáliában
bekövetkezett földrengés. Lisszabont érintette a
legjobban, ennek során több mint húsz templom
omlott össze, és a keletkezett tüzek egy héten ke-
resztül okoztak rombolást a városban.
Hazánk földrengés-aktivitás szempontjából köze-
pesen aktív területnek számít.
1763 júniusában Komáromban történt földmoz-
gás, amely 6,3 erõsségû lehetett. Mária Terézia
uralkodó utasítására összeírták a károkat, ebbõl ki-
tûnik, hogy 63-an meghaltak, és valamennyi ház
megrongálódott. 7 templom és 279 ház leomlott.
Az 1810-es Móri (5,4 erõsségû) földrengést követõ-
en a Királyi Helytartótanács utasítására a Pesti Kirá-
lyi Egyetem tanácsa szakértõi bizottságot bízott
meg azzal, hogy kutassák fel a földrengés okait.
Adatokat és információkat gyûjtöttek a földmozgás
irányáról, lökéshullámokról, és a földrengést kísérõ
jelenségekrõl. Megmérték és jegyzetelték a felszíni
elmozdulásokat a vizek megváltozott kémiai ösz-
szetételét. Abban az idõszakban ilyen fizikai és ké-
miai vizsgálatokat a világon sehol sem folytattak. 

Megállapították, hogy a kutak és vízfolyások hoza-
ma megváltozott, egyes patakok sárga színûek,
zavarosak lettek. Pontozott vonallal jelölték a térké-
peken azt a területet, ahol tapasztalataik és méré-
seik szerint jelentõs károk történtek. (Egyenlõ ren-
géserõsségû helyek.)
Ez a térkép volt a világ elsõ olyan térképe, amely-
hez hasonlót a modern szeizmológia is használ.
1897-ben Kaliforniában létrehozták a Lick Obszer-
vatóriumot, ahol a földrengéshullámok mérésére
szeizmográfot helyeztek üzembe. Az 1906-ban
bekövetkezett nagy San Francisco-i földrengést is
itt regisztrálták.
Jelenünkben naponta 40-50 olyan földrengés törté-
nik valahol a világon, amely a közvetlen közelében
jól érzékelhetõ és a modern mûszerekkel a Föld
minden pontján mérhetõ.
Hazánkban 1901-ben létesítettek földrengésjelzõ
obszervatóriumot Ógyallán.
1935-ben C.Richter amerikai szeizmológus beve-
zette mértékegységként a magnitudó fogalmát
(más szóval:méret), amely a ma használatos föld-
rengés erõsségek mérésének alapja. Egy magni-
tudó fokozatnövekedés 32-szeres energianöveke-
dést jelent. Egy 4,5 erõsségû földrengés egy ki-
sebb (20-kilotonnás, Japánban, Nagaszakira ledo-
bott) atombomba robbanás energiájának felel
meg. Az 1960-as, Chilében mért 9,5 erõsségû ren-
gés kb. 66 millió elõbbi nagyságú atombomba
energiájával volt egyenértékû.
Hazánkban 7-es nagyságúnál erõsebb földmoz-
gások még nem fordultak elõ.
Dunaharasztiban 1956. január 12-én reggel 06-óra
45-perckor 5,6 erõsségû földrengés volt, ahol a há-
zak 95%-a megrongálódott. az újabb földmozgásra
a településen 1996. október 21-én került sor,
amely azonban károkat nem okozott.
Hosszan lehetne sorolni a bekövetkezett földmoz-
gások, rengések idõpontját és helyeit, valamint az
áldozatok számát és okozott károk nagyságát, de

azonnal felmerül a kérdés: mennyire lehet elõre je-
lezni a rengéseket a katasztrófák megelõzése érde-
kében? 

A technika modern kori fejlõdésével egyre ponto-
sabbak az elõrejelzések, példaként említem az
1999. augusztus 17-én Izmit városában (Törökor-
szág) bekövetkezett földrengést.
Svájci szakemberek GPS adatok és más mûszerek
mérései alapján elõre jelezték, hogy az északnyu-
gat-anatóliai lemez 4-mm/év sebességgel közelít
Isztambulhoz, azaz az európai kontinenshez.  Az
amerikaiak 44 perccel a földmozgás elõtt lassú el-
mozdulást észleltek az alsó kõzetrétegekben,
azonban ez az információ nem jutott el a döntés-
hozókhoz.
A legújabb, mexikói 8,2 erejû földrengés már nem
követelt annyi áldozatot,mint évszázadokkal, évti-
zedekkel korábban. Az elõrejelzés továbbra is a
geofizika egyik alapvetõ problémája.
� A földrengések prognózisa valószínûleg tökélete-
sedni fog, de soha nem lesz tökéletes. Más szóval
a hibás elõrejelzés lehetõségével mindenkor szá-
molni kell� � Toshi Asada professzor, 
(1984) Tokiói Egyetem. 

Zamárdi, 2017. szeptember 20.
Vörös Sándor

Felhasznált Irodalom:
Rubicon történelmi magazin.
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