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Prigli Zsuzsa:

Örök lélek

A lélek boldog, ha szabadon szárnyal,

de hogy egyre fényesedjen,

marad egy ideig szûk testbe zárva,

súg az agynak, szívet lágyít,

fénykapuját szélesre tárja.

Álmodott vágyak szárnyán repül

kormányoz az élet szekerén,

ha figyelsz halk biztató szavára,

átemel életek keservén.

A lélek békés, halk szavú harcos,

kormányoz az élet útvesztõiben,

marad, míg dolga ideköti,

majd tovalibben, könnyed csendesen.

Fejlõdõ lelkek szólnak álmokban,

lehelnek könnyed érintéseket,

haragot nem ismerve gyógyítanak,

vesszõvé hajlítva éles fegyvereket.

Mindig csak a jót, szépet keresik,

nehéz keresztek terhét átveszik,

egy szebb, járhatóbb útra segítenek,

a szívet biztosan nem terhelik.

Test börtönébe zárt lélek,

akkor szabadul, ha a túlpartra ér,

állandó helyet a földön nem keres,

hisz övé az egész mindenség.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. szeptember 14-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Zamárdi, Szt. István utca, 3613/3 � 3613/4 � 3613/5 és 3613/6 hrsz.-ú ingatlanokra érkezett vételi
ajánlat

- megtárgyalta a 3613/3, 3613/4, 3613/5 és 3613/6 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó ajánlatot és úgy ha-
tároz, hogy részletes tájékoztatást kér a befektetõ cégtõl az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. Az
ajánlat megtárgyalását követõen kíván az ingatlanokkal kapcsolatban döntést hozni.

- az ingatlanokra vonatkozóan független szakértõi forgalmi értékbecslés elkészítését tartja indokolt-
nak, a szakértõi díj 50-50 %-os � Önkormányzat és beruházó cég � költségvállalásával.

2. Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elsõ féléves gazdálkodásáról, pénz-
ügyi egyensúlyi helyzetérõl szóló beszámoló megtárgyalása

- megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elsõ féléves gazdálkodásáról, pénzügyi
egyensúlyi helyzetérõl szóló beszámolót, és azt elfogadta.

3. Népszavazásról szóló rendelet megalkotása
- egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta 17/2017. (IX.15.) önkormányzati rendeletét a helyi népsza-

vazásról (Helyi népszavazást a település választópolgárai összlétszáma 20 %-ának megfelelõ számú
választópolgár kezdeményezhet. A teljes rendelet megtalálható a www.zamardi.hu honlapon).

4. Zamárdi, Fõ utcai KIF hálózat kiváltásának kivitelezési munkái

- a �Zamárdi, Fõ utcai KIF hálózat kiváltása� kivitelezési munkáinak elvégzésével a KVIKSZ Kft.-t
bízza meg bruttó 14.191.565,- Ft díjért.  A hiányzó keretet Zamárdi Város Önkormányzata a tarta-
lék keret terhére biztosítja.

5. Zamárdi, Fõ utcai KIF hálózat kiváltsának kivitelezési munkáira mûszaki ellenõrzés

- a �Zamárdi, Fõ utcai KIF hálózat kiváltása� kivitelezési munkáinak mûszaki ellenõrzésére a Cavo-
tex Bt.-t kéri fel 220.000,- Ft+áfa díjért.
A megbízás fedezete a felhalmozási célú kiadásokból biztosítható.

6. Balatoni Bringa körút nyomvonala
- nem támogatja, hogy a Balatoni Bringakörútnak a Harcsa utca - Kilátó utca közötti közvetlen víz-

parti szakasza (Margó Ede sétány) térkõ helyett aszfaltburkolatból kerüljön kialakításra.  A Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a kerékpárút térkõ burkolattal történõ kialakításá-
ra  nincs lehetõség, a képviselõ-testület viszont nem adja hozzájárulását a Margó Ede sétány aszfalt-
tal történõ ellátásához.

- a fentiek ismeretében a Balatoni Bringakör nyomvonalaként az aktuális tervezõknek adatszolgálta-
tásként átadott engedélyezési tervben (Geoplaner Kft. 755/15 munkaszámú terve) szereplõ nyomvo-
nal (Panoráma utca- Harcsa utca -3441/13 hrsz-ú közpark � Keszeg utca � Szent István utca) szere-
peltetését kéri a programban, így a Margó Ede sétányt és a Kilátó utcát a kerékpáros nyomvonal
nem fogja érinteni.  

7. Petõfi Sportegyesület TAO pályázattal kapcsolatos kérelme

- megtárgyalta az egyesület kérelmét, és az elõzõ években biztosított támogatási összegek elszámolá-
sáig nem biztosít újabb támogatást a 2017. évi költségvetésben megállapított összegen felül.

Matyikó Zsuzsa



2017. november 3.oldal Zamárdi Hírmondó

Átadásra került az iskola melletti új játszótér és kony-
hakert. A beruházást az Önkormányzat önerõbõl,
22.000.000,- Ft-ból valósította meg.
Birtokba vehették a gyerekek az óvoda udvarán
létesített több funkciós, mûfüves pályát, melyet az
Önkormányzat és az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány
közösen valósított meg. 
A 8.000.000,- Ft-os alapítványi támogatást 4.000.000,-
Ft önrésszel egészítette ki az Önkormányzat.

Csákovics Gyula polgármester

RÖVID HÍREK

Testvérvárosunk, Villány legnagyobb rendezvénye a
Vörösbor Fesztivál. Az esemény  a borvidék egyik leg-
népszerûbb programja, egyben legnagyobb boros ren-
dezvénye, kiemelkedõ számú borászkiállítóval .

Villányban, a �Szõlõ és a bor városában� régi hagyo-
mány, hogy a betakarított termést a helyi lakosok vi-
dám szüreti felvonulással, reggelig tartó mulatozással
köszöntik. Ezt a hagyományt ünnepli a város és az
1988-ban megalakult Villányi Borrend évrõl évre ok-
tóber elsõ hétvégéjén immár harmincadik éve a Villá-
nyi Vörösbor Fesztivállal. Ma már több tízezer embert

vonz októberben a háromnapos rendezvény, amely a
bor- és gasztrokultúra, a hagyományõrzés, a sokszínû
mûvészeti és kulturális programok egyik legnagyobb
hazai eseménye. 
Zamárdi is évek óta részt vesz a rendezvényen, több-
ször mutatkoztak be táncosaink, énekkarunk. Idén is
meghívást kapott polgármester úr és a képviselõ-tes-
tület. Érkezésünk után közös ebéden vettünk részt a
villányi képviselõkkel és Takács Gyula polgármester
úrral. Találkoztunk erdélyi testvértelepülésünk pol-
gármesterével, Fekete Pállal is. A felvonulás szigorú

LÁTOGATÁS VILLÁNYBAN
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rendben zajlik. A traktorok, lovaskocsik, huszárok
után a  helyi vezetõket a testvér-települések képvise-
lõi követik.

Sok-sok borrend vonul a zászlók alatt, óvodások, isko-
lások,népmûvészeti csoportok, zenekarok teszik vi-
dámmá a felvonulást. A nagy számú felvonulót az út
mentén sok ember köszönti. Öröm volt megélni, hogy
sokan üdvözölték Zamárdit. A rendezvénytéren a
borrendek bemutatkoztak, s köszöntötték a megjelen-
teket. Polgármester úr csapra verte az újbort tartal-
mazó hordót.

A délután folyamán találkozhattunk sok ismerõssel,
akik rendszeresen felvonulnak a zamárdi RoZé feszti-
válon is. Este Szemes József borász (aki többször vett
részt rendezvényeinken) finom borait kóstolhattuk
meg.

Várjuk a villányiakat a bormustrára Zamárdiba!
M. Zs.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, üdülõtulajdonosokat, hogy 2017. október 20. napjától
nyitvatartási idõben a zöldhulladék elszállítására alkalmas, biológiailag lebomló zsák a
Zamárdi, Szent István u. 1. szám alatti CBA üzletben is kapható, 100,- Ft/db áron.

Zamárdiban a fenti üzleten kívül a zsákok beszerezhetõek 2017. évtõl az alábbi helyeken:

- Tourinform Iroda- Kossuth Lajos utca (hétköznapokon)

- COOP ABC- Fõ utca (nyitvatartási idõben)

- Domino 2000 Kft.- Siófoki út (nyitvatartási idõben)

Zamárdi PMH

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÉSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

HONLAP frissítés 

A  honlap frissítéshez az anyagleadás: december 3.
A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes. A 2018-
as évre a zamardi.hu oldalra megjelentetni kívánt
anyagot kérem a fenti idõpontig küldjék meg nekünk,
akinek már aktív megjelenése van az adatokat, árakat,
fotókat nézze át, és ha bármi észrevétel van a megje-
lenéssel kapcsolatban, forduljanak hozzánk bizalom-
mal. 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Pólók  zamárdis logóval több színben és

méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegy-
tartó, baseball sapka, strandtáska, bögrék,
esernyõ.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, 
nyomtatás,
fénymásolás: 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

Nyitva tartásunk:
Novemberben hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig
vagyunk nyitva; (hétvégén zárva).

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina
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A város 2017. évi látogatottsági adataiból kiindulva, a
Zamárdi város iránt érdeklõdõ turisták száma erõsen
nõtt, augusztus 3-6. között tetõzött.  Ezt a tényt alátá-
maszthatják az idegenforgalmi adóból a fesztiválok
idején kívül esõ idõszakok bevételei is.
Az elõszezonban megrendezésre került Balaton kör
kerékpáros verseny rajt/célpontjaként mondhatni:
idén is jóval elõbb �nyitottunk� a korábbi évekhez ké-
pest a szállásadók ismételt pozitív hozzáállásának kö-
szönhetõen eredményesen. Ezt a hétvégét követõen
nem volt megállás, az idõjárásnak köszönhetõen fo-
lyamatos volt a mozgolódás a városban, és bár az iro-
da nem foglalkozik szállásközvetítéssel, rengeteg ér-
deklõdést kaptunk a nyárra vonatkozóan már ekkor.  
A vendég,-illetve a látogatószám a kitûnõ idõjárási
körülményeknek  köszönhetõen ( pár nap �rossz �
idõt leszámítva ) nem esett vissza magyar, illetve kül-
földi vendégeket illetõen sem, és szeptember elején
ismét megjöttek Zamárdiba az utószezoni üdülés mel-
lett döntõ vendégek, akik általában a közép- és idõ-
sebb korosztályba tartoznak, nem a rendezvények, ha-
nem a kirándulási és egyéb szabadidõs lehetõsé-
gek,kerékpárutak,  hajózási programok iránt érdek-
lõdnek, lehetõségeik az idõjárási körülményekhez iga-
zodva változóak idén is. Õk 80%-ban német, francia
vendégek.

Nyitvatartás tekintetében június közepétõl augusztus
végéig hétköznap napi 9 órában, szombatonként napi
9, illetve vasárnaponként 8 órában nyitva voltunk, és
információt nyújtottunk a település fejlesztéseirõl,
látnivalóiról, rendezvényeirõl. 
Helyi, országos hírlevelekben, kiadványokban, portál-
okon, plakátokon, szórólapokon jelentek meg hirde-
téseink. A város turisztikai honlapjának erõsítését to-
vábbra is AdWords, Facebook és banner   kampányok-
kal végeztük.

Az iroda ez évi kiadványait tekintve az év elejétõl
kezdve minden országos kiállításon, majd májustól a
Balaton körüli összes Tourinform irodában terjesztet-
tünk, illetve év elejétõl folyamatosan gyûjtöttünk a le-
hetõ legszélesebb körû tájékoztatást adva ezzel kiad-
vány szinten az érdeklõdõknek. Sajnos a nyomtatott
leporellók és egyéb informatív kiadványok nem élik a
fénykorukat mostanában, az érdeklõdõk nagy része
online tájékozódik mindenrõl. Ettõl függetlenül óriá-
si a kiadványforgalom még mindig, a saját kiadványok
fogyása indokolta elõbbi megállapításomat.

A Zamárdi kártya a vendégek/szállásadók körében
ugyanazon az érdeklõdési szinten van évek óta. Bár
sokan tudomást szereznek róla már azelõtt, hogy a te-
lepülésre érkeznének, a szállásadó mégsem veszi a fá-
radságot, hogy vendégeinek ezzel is kedvezzen  itt tar-
tózkodásuk ideje alatti kedvezmények igénybevétel-
ének lehetõségével. Gyakran a turisták hívják fel a

vendéglátók figyelmét arra, hogy igényeljenek szá-
mukra kártyát. Minden évben frissített listával készü-
lünk a szezonra, hiszen a vállalkozók évrõl évre vál-
toznak, és aki még tavaly kedvezményt adó volt, az
idén nem is biztos, hogy tovább mûködtette vállalko-
zását. A csatlakozó vállalkozások száma is stagnál, in-
kább évek óta azonos a lista.
Idén is jelentõs volt a �hûséges vendég� fogadások
száma. Majdnem minden hétre jutott több, Zamárdi-
ba rendszeresen visszatérõ vendég köszöntése. Ezzel
nagy meglepetést okozva elismerést is adunk a �hûsé-
gért�. Volt köztük, aki több mint 30 éve jár hozzánk
nyaralni.
A Zamárdi séták túravezetés esetében az elmúlt évek-
hez képest picit idén is visszaesett az érdeklõdés. 
A szakmai kapcsolattartás a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség Zrt.-vel sajnos még nem mûködik,  a Tourin-
formokkal, valamint régiós és országos turisztikai
szervezetekkel egész évben folyamatos. A szakmai
konferenciák rendszeres résztvevõje vagyok. 

Testvértelepülési kapcsolatok

2017. I-III. negyedévében a Villány-Zamárdi testvér-
települési kapcsolat ápolása volt kiemelkedõ a többi
városhoz képest. Július végén kapott egy csapat lehe-
tõséget székelyvéckei kirándulásra. Erdélyi testvérvá-
rosunkból sajnos idén sem sikerült csapatot összeállí-
tani a fõzõversenyünkre.

A lengyel testvérvárossal továbbra is az iskolás gyere-
kek tartják iskolai szinten a kapcsolatot, Zamárdiból
egy téli síeléses, Ustrzky Dolne-ból pedig egy nyári
fürdõzéses idõpontban.

Október 6-8-ig került megrendezésre Villányban a
Vörösbor fesztivál, ahová  hivatalos volt Zamárdi vá-
ros küldöttsége is.

Önkormányzati rendezvények
Május 1. �Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért� futó-
versenyen minden évben magasabb létszámban gon-
dolták úgy, hogy hûen a nap szlogenjéhez lefutják a
távok valamelyikét.
Június 3. XX. Nemzetközi Veterán Atlétikai Emlékver-
seny
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. 

Június 4. Pünkösdi Fõzõverseny és szezonnyitó vigassá-
gok-rendben lezajlott,jó idõ volt, sok csapat és kiváló
zsûri a kiváló étkek értékeléséhez. A rendezvényt ki-
egészítette a Csodaszarvas népe hagyományõrzõ
egyesület bemutatója.

Beszámoló a Zamárdi Tourinform Iroda 2017. évi tevékenységérõl
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Június 11-én nyílt meg a tájházban a nyári idõszaki fo-
tókiállítás. Címe: Nézõk és Látók. Fényképezni szeretõ
zamárdiak és a városhoz kötõdõk fotóiból volt látható
egy sokszínû, kellemes élményt nyújtó összegzés egé-
szen szeptemberig a tájház szokásos nyitvatartási ide-
jében. 

Július, augusztus hónapokban csütörtöki napokon
Zamárdi sétákat tartottunk a város megismerésére.

Július 20-23. V. Rosé Fesztivál
Idén ötödik alkalommal került megrendezésre már 4
napos rendezvénnyé nõve ki magát, évrõl évre na-
gyobb  tömeget vonz a környezõ településekrõl és az
állandó lakosok közül is.
A rendezvénytér infrastruktúrájának folyamatos fej-
lesztésével évrõl évre újragondolható a rendezvény te-
rületbeli elrendezése. Idén sem volt ez másképp, sike-
rült egy elég jó elrendezéssel megnyitni az eddig picit
beszûkült teret. 
A rendezvénytér északnyugati részére tervezett mo-
bilház továbbra is nagy segítséget nyújtana idõjárási
viszonyoktól függetlenül a rendezvény kiszolgálásá-
ban, és ez minden, a teret érintõ eseményre értendõ. 
A kiszámíthatatlan idõjárás miatt � fõleg a szél � jövõ-
re egy nagyobb szélsõségeket bíró színpaddal/fedéssel
készülünk, hogy ne kelljen az elsõ széljelentés miatt a
színpadot leengedni.
A rendezvény a bevételekkel együtt felülmúlta az elõ-
zõ évit, minden irányból nagy az érdeklõdés mind a
gasztronómia, a rendezvény sajátos hangulata, szerve-
zettsége miatt, és a fellépõk is elégedetten távoznak,
és vonzanak tömegeket ebben az idõszakban
Zamárdiba. A jövõben a rendezvény idõpontja ezen a
hétvégén maradna, igazodva ezzel minden más önkor-
mányzati és nem önkormányzati rendezvény idõpont-
jához.

Július 30. �Toronyóra� � pánsípkoncert a kilátónál
Körülbelül 100 fõs közönség elõtt, gyönyörû és külö-
nös nyári alkonyatban adott koncertet a kilátónál Ke-
gye János pánsípmûvész. A Toronyóra célja, hogy a
csodálatos panorámában fent a hegyen is legyen nyá-
ri rendezvény.

Az animáció és játszóház június elejétõl bõvített szám-
ban augusztus végéig pénteken és vasárnap, a telepü-
lés több helyszínén (Jegenye tér, Gyöngyvirág utca,
Táncsics utca, Óriás csúszda, Zene pavilon) valósult
meg a korábbi évek alapján, idén is alkalmazkodva a
nagyobb rendezvények helyszínéhez és idõpontjához.
Népszerû volt idén is ez a szolgáltatásunk. Feltûnõ
volt, hogy a Táncsics utcai strandon milyen sokan vet-
ték igénybe! Sajnos, az óriáscsúszdánál a magánépít-
kezés elvágta a teret, és a partunk egyik legszebb
strandja azóta kis kerülõvel érhetõ el. Az a tapasztala-
tunk, hogy ez a tény az ottani látogatottságot negatí-
van befolyásolta. 

Augusztus 10 - augusztus 13. között került megrende-
zésre a Balatoni Játszadalom: Az idõjárás most is ne-
héz alkalmi döntésekre kényszerített minket, de el-
mondhatjuk, jó játszadalom volt a 2017-es! Már az el-
sõ nap - akkor volt jó idõ és vízhõmérséklet - meg kel-
lett alkotnunk a Szívet. Idei újítás volt, hogy a résztve-
võk toborzásában részt vett a Marching Jazz Band
�vonulós� zenekar. A Szívet körülbelül 900 fõ alkotta,
s a családokért - édesanyákért, édesapákért, gyerme-
keikért � dobogott. Amikor létrejött, az Ismerõs Ar-
cok jól ismert dala, a Nélküled csendült fel. A pénte-
ki vízi hétpróba versenyen 16- an vettek részt két kor-
csoportban. Az úszást és két balatoni népdal elének-
lését értékelés nélkül, illetve közösen csak bemutatni
kellett. A versenyt igazából a szörfdeszkán állva a
csáklyázás, továbbá a �pecás� célzás, a távspriccelés, a
csomókötés és a balatoni halfajták felismerése jelen-
tette.

Augusztus 12. Strandröplabda kupa
A 2017-es év Zamárdi Strandröplabda kupa csapatai-
nak vállalkozó kedvét alaposan megtépázta a viharos
erejû szél. Hét bátor csapat dacolva az idõjárással vá-
gott bele a küzdelmekbe, ami azért nem volt olyan
tragikus, hiszen a két pálya közül a nyugati szélár-
nyékban volt, s így ott sportolásra alkalmas körülmé-
nyek között folyhattak le a csaták. Idén végre a lányok
mezõnyében is volt viadal, és parázs csata után dõlt el
a különdíj és a kupa sorsa. A vitorlázóktól átigazolt
zamárdi testvérpár is derekasan küzdött, a dobogóról
csak épphogy lemaradva fejezték be a kupát. 

Augusztus 18-19-20. Nemzedékek fesztiválja: idén szer-
veztük meg elõször. A rendezvény célja ezen a hosz-
szú hétvégén, hogy minden korosztály találjon kedvé-
re való mûsort benne, hiszen Zamárdiban idõsek, kö-
zépkorúak, gyerekek, családok és baráti körök egy-
aránt jelen vannak ebben az idõszakban is. Az idõjá-
rás nem volt kegyes hozzánk a szombati napon, több
program is elmaradt a megjósolt, majd meg is érkezett
viharos szél és esõ miatt.  Szíj Melinda elõadása, a
Pesti Sikk profi koncertje, Szép Bence 70- es éveket
idézõ kvízjátéka, Straub Dezsõ esti nosztalgia
karaokeja kellemes perceket nyújtottak a közönség-
nek. A vasárnapi programok párhuzamosan zajlottak
a tûzijátékig a Bácskai utcai zenepavilonnál és a ren-
dezvény téren egyaránt.  A szombaton elmaradt elõ-
adások egy részét is pótolni tudtuk, meghosszabbítva
ezzel az aznapi mûsoridõt , és amellyel a tûzijáték
után is visszavárhattuk az érdeklõdõket a nyár igazi
utolsó hosszú hétvégéjén.

Szent István-napi ünnepség: Az esõs idõjárás miatt
hosszú idõ után a Közösségi Ház falai között zajlott le
az ünnepség. Ünnepi beszédet a Szent Korona-tan ne-
ves kutatója, dr. Varga Tibor tartott. A boldogság ér-
zése mutatkozott meg így az emberekben. Ebbõl az al-
kalomból kerültek a város kitüntetettjei részére a dí-
jak is átadásra. 
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Augusztus 30. Operaest Csákovics Lajos szervezésében �
megtelt a Közösségi Ház nagyterme ezen a napon. A
mûsoron- a korábbi estektõl eltérõen-ezúttal népsze-
rû operarészletek szerepeltek, ami zeneileg kevésbé
jelentett különlegességet, de a közönség talán nem
vette rossz néven. Az est elõadóinak névsora a követ-
kezõképpen alakult:
Szemere Zita, Vörös Szilvia, Boncsér Gergely, Bretz
Gábor énekesek, Tóth Sámuel Csaba zongorakísérõ,
az est házigazdája a szervezõ, Csákovics Lajos volt. Az
est teltházas, hangos sikere bebizonyította, hogy nagy
igény van ilyen jellegû programra is Zamárdiban.

Szeptember 2. Idén immár 18. alkalommal került sor
Zamárdiban a CANC-C2 -Somogy megyei bajnoki
forduló, országos pontszerzõ kettes fogathajtó verseny-
re, melyre 22 hajtó nevezett fogatával. A dél-balatoni
amatõr kettes fogathajtó verseny a Kossuth utca végé-
nél sok résztvevõt vonzott idén is,az idõjárás pont egy
ilyen rendezvénynek kedvezett, nem esett, és nem volt
hõség sem.

Szeptember 2. Vízi hálaadás Bár általában belelóg már
idõpontja szeptemberbe, mégis a nyárhoz sorolandó,
a szezont lezáró hangulatos program. Idén esõben
tartottuk, de így is eljöttek rá körülbelül huszon-
öten.(Tavaly nyári strandi idõjárásban 150-200 fõ volt
jelen.) A szimfonikus zene, a füzérektõl fénylõ vitor-
lások, az áldáskoszorú, az úszó mécsesek különleges
hangulatot teremtenek, erre büszke lehet városunk.

Szeptember 16. Madárijesztõ-készítõ verseny
A NABE szervezésében és a Tourinform Iroda támo-
gatásával az elsõ 2 sikeres rendezvény évei után az
idei is nagy sikerrel zárult a madárijesztõ - készítõ ver-
seny és Házi szörpök és lekvárok versenye annak elle-
nére,  hogy az  idõjárás  a  közösségi  házba �kény-
szerített� indenkit: szervezõket, érdeklõdõket egy-
aránt. 12 féle házi lekvárt  és 8 féle madárijesztõt zsû-
riztünk Telegdi Ágnes írónõvel, aki a helyszínen saját
könyveit dedikálta kicsiknek és nagyoknak. 

Külsõs rendezvények
Idei évben is nagy számban volt jellemzõ a külsõs ren-
dezvények kezdeményezése, illetve lebonyolítása is
Zamárdiban, amelyeknél a korábbi évekhez hasonló-
an kapacitásunknak megfelelõen tudtunk segítséget
nyújtani (fizikai, reprezentációs illetve marketing te-
rületeken egyaránt ).

Április 29-30. XVIII. Balatonkör-idén harmadik alka-
lommal, hasonlóan a tavalyihoz nagy résztvevõszám-
mal került megrendezésre. Ez a kerékpárosok egyik
legnagyobb megmérettetése a Balaton körül. 

Május 12-14. III. Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder
Kupa
A 2017-es versenyen közel 100 felnõtt nevezõ és ösz-
szesen 12 gyermekversenyzõ mérethette meg magát, s
bár kiemelkedõen méretes fogásról nem lehet beszá-

molni, így is nagyon szép mennyiségi eredmények szü-
lettek. A gyermek kategóriában, amely mindössze 3
órán keresztül tartott, 3.7 kg-os fogással büszkélked-
hetett Kovács Flórián Dávid, aki ezzel az eredmény-
nyel több felnõtt versenyzõt is maga mögé utasított, és
végül a gyermekkupa elsõ helyezettje lett. A felnõtt
nevezõknek nem kedvezett a verseny elsõ napja, hi-
szen hûvös, és zivatarokkal tarkított idõjárás távol tar-
totta a halakat.Ennek köszönhetõen fõként snecikbõl
igyekeztek értékelhetõ mennyiségi eredményt össze-
gyûjteni versenyzõink. Ezt követõen a Hethland Kft.
egy valóságos gasztro forgataggal vendégelte meg a
résztvevõket. A verseny végén, az eredményhirdetés
után, minden résztvevõ ajándékkal távozhatott. A
MOHOSZ is 3 különdíjjal jutalmazta a résztvevõket:
a legsportszerûbb horgász díjat, a legjobb nõi horgász
díjat, valamint a legpechesebb horgász díját vihették
haza a szerencsések és kevésbé szerencsések. A legna-
gyobb hal is külön kupával lett díjazva, valamint a leg-
újabb külföldi csapat is külön elismerésben részesült.
A versenyre összesen 4 országból érkeztek idén a ver-
senyzõk: Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából és Ma-
gyarországból.

Június- augusztus: Lurkók, vitorlára! Gyermek vitor-
láztatás
Július- augusztusi hétvégéken több alkalommal kap-
tak lehetõséget a gyermekek, hogy kipróbálják a vitor-
lázást. Mindkét hónapban vitorlástábor ( június 26-29.
és július 17-20. ) is bõvítette volna idén is az itt nyara-
ló családos vendégek lehetõségeit a gyermekek szóra-
koztatására, de sajnos a kevés jelentkezõ és az egyik
alakalommal a kedvezõtlen idõjárás miatt idén nem
valósulhatott meg. Viszont a 2017. évi Lurkó program
ismét nagy sikert és népszerûséget hozott Zamárdi-
nak, hiszen 5 alkalommal tudták megrendezni a díj-
mentes vitorláztatást gyermekek számára. A rendez-
vényeken átlagosan 60-65 gyerek vett részt alkalman-
ként, és mint kiderült, voltak, akik repetáztak is, és
visszajöttek egy késõbbi programra.

Egyházi szervezésben idén is orgonakoncertek szóra-
koztatták a közönséget a templomban júniustól au-
gusztus végéig szombat esténként.

Zenés estek, utcabálok voltak júniusban, júliusban és
augusztusban hetente több alkalommal a Zenepavi-
lonnál a vállalkozók szervezésében.

A július 5-9. közötti Balaton Sound fesztivál és az idén
harmadik alkalommal augusztus 23-26 között meg-
rendezett STRAND Nagyon Zene Fesztivál idén is
nagy,eddig nem tapasztalt tömegeket vonzott. A
STRAND fesztivált idén is kiegészítette a B my lake
fesztivál is, amely egy másik zenei irányzat kedvelõit
vonzotta tömegével a településre-bár sajnos hango-
sabb, mint bármelyik másik nagyobb fesztivál-, ezért
ebben az idõszakban sok a panasz, ami irodánkat is
érinti. Irodánk mindegyik rendezvényre kiemelt jegy-
értékesítési pontként üzemelt, valamint idén is volt
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szerencsénk a zamárdi lakosoknak az önkormányzat
és a fesztivál szervezõi között létrejött szerzõdés alap-
ján árusított kedvezményes bérletek értékesítéséhez.
Ezzel kapcsolatban az elmúlt idõszak, de fõként az
idei évben tapasztaltak miatt a szervezõkkel történõ
egyeztetés elengedhetetlen a vásárláskor és a felhasz-
náláskor megállapított feltételekrõl, valamint a helyi-
eknek történõ kommunikáció sem egyértelmû még,
amibõl vannak/és ha így marad, lesznek problémák.

Augusztus 3-6. II. Gasztro és utcazene fesztivál 
A rendezvény idén rendezvénytartási engedéllyel ke-
rült megrendezésre, amelynek voltak elõnyei és hátrá-
nyai egyaránt. A hely nagyon szûkösre lett kikalkulál-
va, a kitelepülõk és a fellépõk elégedetten távoztak.
Vegyes érzelmekkel zárult / zajlott részemrõl. A jövõt
illetõen tárgyalásra kerül a rendezvény jövõbeni ter-
veinek elõterjesztése. A kontroll részünkrõl minden
esetben kell, a bizottság/képviselõ-testület döntése
alapján szervezünk / részt veszünk a rendezvényen.
Nagyon sikeres, rengeteg embert vonz mindenféle
szempontból, és a Rosé fesztivál mellett ugyanúgy me-
gállja majd a helyét 2020 után is a rendezvény- naptá-
runkban.

Augusztus 12-13. Svert kupa Dell vitorlás verseny 
A regatta elõtti kánikulai napokban azt már tudni le-
hetett, hogy érkezik egy erõs hidegfront pénteken, ez
meg is látszott a nevezési hajlandóságon, sokan nem
jöttek el a péntek délutáni nevezésre a vihartól tartva,
de így is összesen 184 nevezés érkezett a két verseny-
re a Balaton szinte minden részérõl. A nevezési idõ le-
jártával, a kormányosi értekezlet után jött meg a
front, szakadó esõvel és süvítõ széllel. Szombat reggel
nagy hullámok és erõs széllökések fogadták a kikötõ-
ben a versenyzõket, így a halasztás mellett döntött a
szervezõség. A kikötõi árbócon még délután is ott len-
gett a halasztó lobogó, végül a versenyrendezõség -
egyeztetve a siófoki meteorológiai állomással - kettõ-
kor kihirdette: szombaton már biztosan nem lesz fu-
tam. Vasárnap kora hajnalban még úgy tûnt, alább-
hagy a vihar ereje, de aztán a reggel nyolcra visszaerõ-
södött a szél, így a 10 órai rajtot ismét halasztani kel-
lett. Szerencsére a jókedv kitartott, amíg az a hír érke-
zett hogy aznap lesz futam.
A vasárnap 19 órakor a kikötõben megtartott díjáta-
dón sok helyezettnek gratulálhatott Csákovics Gyula
polgármester, a verseny fõvédnöke. 

Zamárdi VTV
Továbbra is a korábbiaknak megfelelõn vesznek részt
minden rendezvényen és rögzítik az aktuális esemé-
nyeket, a quadrokopter segítségével a magasból készí-
tett felvételeket évrõl évre marketing célra is felhasz-
náljuk. A helyi lakosok részére készítendõ adáshoz az
anyagot minden hónapban folyamatosan dolgozzák
fel és adják adásba minden hónap 2. péntekén 19 órá-
tól.
Beüzemelésre került a Balaton parton a TV web ka-
merája, amely a képújságba minden ciklus után kb ¼

óránként 2 percig élõ képet ad a Balaton- partról.
Pályázati forrásból megtörtént az adásgép korszerûsí-
tése, ezáltal a kimenõ adás/képújság képe élõben néz-
hetõ a youtube.com weboldalon ( keressenek rá a
Zamárdi VTV-re ).

Tájház
Az idei idõszaki kiállítás témája : �Zamárdi új látószög-
bõl� volt.
Sajnos a kocsiszín építésének ügye még mindig nem
haladt elõre, pályázati forrásra várunk, de idén is csak
felújítás kapcsán lehetett volna pályázni nem pedig új
építéssel. Az információk mielõbbi elsajátítása érde-
kében tárgyalás alatt áll, hogy újra belépjünk a Tájház
szövetségbe.
További egyéb események:
1. Idei évben 2 alkalommal ( plusz a Rosé feszti-

vál felvonulásán ), június, július hónapokban élvezhet-
ték az érdeklõdõk a térzenét a Tabi fúvósok elõadásá-
ban, így elsõ alkalommal a repülõs emlékmûnél- adva
ezzel a mûemléknek egy funkciót is- zászlófelvonást
kísért muzsikájuk. A Szabadság téren a magyar sza-
badság napja alkalmából zenéltek az érdeklõdõ kö-
zönségnek.
2. Augusztus 12. Elefántok Nemzetközi Napja: elõ-

ször ünnepelték meg magyar cirkuszban az Elefántok
Nemzetközi Napját szombaton Zamárdiban, amelyen
a tisztességes állattartás, a trénerek és állataik közti
harmónia fontosságára hívta fel a figyelmet a Richter
Flórián Cirkusz. A társulathoz 40 éve csatlakozott in-
diai elefánt, Szandra festõmûvészeti képességeit a né-
zõk szeme láttára mutatta be. 
3. Az idei nyári kánikulának köszönhetõen a

Zamárdiba látogató vendégek száma a nyár folyamán
a parti animációk kihasználtsága is maximális volt.
Összesen 14 alkalommal várták a gyermekeket az ani-
mátorok.
4. Míg a rendezvények többsége a Balaton- part-

ra koncentrálódott, a közösségi házban sem állt meg
az � élet�, ugyanis itt került megrendezésre a VII.
Nemzetközi Mûvésztelep. Alkotóinak munkálatai köz-
ben a mûvészek korábbi mûvei folyamatosan látogat-
hatók és megnézhetõek voltak. 

További idei tevékenységek

Õsztõl a 2018. évi szálláskatalógus anyagainak gyûjté-
sén, valamint a honlap folyamatos frissítésén dolgo-
zunk a kötelezõ negyedéves adatszolgáltatások mel-
lett, továbbá átértékelésre illetve elõterjesztésre kerül
a következõ év rendezvényeinek összevonása, bõvíté-
se, javaslatok turisztikai szemmel, valamint az idei
szezon rendezvényeinek kiértékelése, tanulságok le-
vonása, további tervek, elõadók lekötése,civil szerve-
zetek vezetõivel történõ egyeztetések.
Az õsztõl megrendezésre kerülõ programok folyama-
tosan frissítésre kerülnek a http://zamardi.hu/ese-
menyek/ oldalon.

Baller Zsuzsanna
intézményvezetõ
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Az ötödikes diákok megidézték a tábornokok utolsó
szavait, elénekeltük a Himnuszt, majd kerékpárra ül-
ve népes csapatunk bejárta a 48-as hõsök és a vérta-
núk utcáit. Visszatérve, a szokott módon a portrés ki-
tûzõk kiosztása történt meg, majd � hogy a kimondott
szó erejét is átéljük � a Szózat elsõ versszakát közösen
szavaltuk el!

A caporettoi (szlovénül kobaridi) nagy áttörés
100. évfordulóján a Honvédelmi Minisztérium és a
Hadtörténeti Intézet Budapesttõl az Isonzó közeli vá-
roskáig emlékfutást szervezett. A váltva futó katonák
Zamárdin is áthaladtak október 15-én. A Szabadság
téren fogadtuk õket polgármesterünkkel az élen, on-
nét Fontányi Zsolt vezetésével futottak fel a Hõsök

november

4-e, 9:00: Segítõ kezek- tanfolyam

6-a, (a kezdési idõ még egyeztetésben): NABE-elõadás: Schrötter Tibornak, a Szabadságharcosok
Világszövetsége alelnökének tanúságtevõ visszaemlékezése az �56-os forradalomra, szabadságharcra és a
megtorlásra.

9-e, 9:00: vegyes és elektronikai vásár

10-e, 17:00- kb. 19:30: Szent Márton napi vigasság: lámpáskészítés, majd 18 órától lámpásos vonulás a Fõ
utcán, libacsont-vizsgálat, sültliba-kóstolás, játék, a hajléktalanoknak lekvárgyûjtés

16-a, 9:00: német használtruha-vásár

18-a, 17:00: Berkenye-köri könyvbemutató

17-e, 9:00: német használt ruha-vásár

23-a, 9:00: vegyes vásár

24-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe: Holt költõk társasága c. elõadás

25-e, 9:00: Segítõ kezek tanfolyam

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

Beszámolók, hírek

Az Aradi Vértanúkra emlékezõ hajnali futás és a délutáni kerékpározás nagyon szépen mozgósította a zamárdiakat.
Bár a kivégzések idején, hajnalban csak Galó Tibor és Hirschmann Attila futott végig a vértanúk utcáin egy ke-
rékpáros útjelzésével, délután legalább hatvan fõ gyûlt össze a Magyar fájdalom-szobornál. Errõl a fénykép ta-
núskodik. 



Városi Könyvtár
Zamárdi, Fõ utca 115.

e-mail: konyvtar@zamardi.hu
telefon: 84-545-014

Nyitva:
Kedd: 8-12, 13-16
Szerda: 9-12, 13-16
Csütörtök: 9-12, 13-16
Péntek: 8-12, 13-16
Szombat: 8-12
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kápolnájához, ahol rövid emlékünnepség zajlott le el-
sõ világháborús hõseink emléke elõtt tisztelegve. El-
énekeltük a Himnuszt, Nevelõs László alezredes ol-
vasta fel az emlékfutás koszorúzási beszédét, majd egy
Gyóni Géza vers hangzott el. Ezt követõen koszorúz-
tak a katonák Csákovics Gyula polgármesterrel, majd

egy kis energiapótlás következett: a futók � a Nabe-
sok jóvoltából � teát, süteményt vehettek magukhoz.
A rövid ünnepség után Fontányi Zsolt vezetésével a
katonák a Fõ utca, Római út irányába folytatták útju-
kat az elsõ világháború véráldozatos frontja felé,
Doberdó felé. Jó párunk párás szemmel intett búcsút
nekik, hiszen hõsi halott dédapáink golgotája volt az
úti céljuk. A fogadásban még nem említett zamárdi
résztvevõk a következõk: Bem Istvánné, Nagyné Mag-
di, Szélesné Ágota és Széles Ágota, Kajdi Tiborné,
Schwarc Béláné és Schwarc Ildikó, Horváthné Irén,
Gál Péter Levente, Gál László Bulcsú. Köszönjük,
hogy vasárnap délben vállalták ezt a félórás találko-
zást az áldozatot vállaló katonákkal.

Az 56-os forradalom és szabadságharc városi
ünnepségére október 23-án került sor. Három dolgot
emelnék ki: a hetedikes diákok Benkõ Margit tanárnõ
jóvoltából, idén is méltó és felemelõ mûsorral készül-

tek. Az ünnepségen megemlékeztünk a közelmúltban
elhunyt László Gábor bácsiról, Fõ utcai lakosról, aki
sohasem verte nagydobra, hogy Corvin-közi harcos
volt! Szerényen titkolta szabadságharcos voltát. De jó
lett volna, élményeirõl beszélgetni vele! 
A koszorúzás viharos szélben, esõben zajlott a temp-
lomtéri 56-os emlékkõnél. A város koszorújának sza-
lagján - miként a közösségi házi emléktáblánál koszo-
rúzó diákok szalagján is - �56 élõ szellemében idén a
szabadság, függetlenség eszméje szerepelt a városve-
zetés, a polgárok és a tanulók mai hitvallásaként. Mint
minden évben, a Fidesz MPP helyi szervezete is ko-
szorúzott.
A harmadik dolog, amit megemlítek, idén az ünnep-
napra nem sikerült híres személyiséget meghívni, de
ezt november 6-án pótoljuk. Még november 4-e szo-
morú napjának közelében Schrötter Tibor a Szabad-
ságharcosok Világszövetségének alelnöke idézi meg a
dicsõséges napokat majd a megtorlás iszonytató vilá-
gát személyes sorsáról beszélve. A találkozás a Nabe-
egyesület programja keretében lesz.

Márton napi vigasságunk programja fentebb olvasha-
tó. Annyival egészítem ki, hogy külön itt is buzdítok
minden résztvevõt, hozzon el a hajléktalanoknak
szánt 1-2 üveg lekvárt � tavaly is nagy örömmel fogad-
ták! -, hiszen õk a koldusok ma! Akinek tavalyról van
lámpása, és idén nem akar készíteni, jöhet 18 órára is
a Közösségi Házba! Akkor indulunk el a tájházhoz,
ahonnét a lámpásfényû menet a templomot megke-
rülve vonul a Közösségi Házba vissza, hogy találkoz-
zon a sült libákkal! A vigasságra a felnõttek � saját
korosztályuk számára � egy kis újbort is hozhatnának
kóstolásképpen, illetve ha az asszonyok némi süte-
ményt is �batyuznak�, az biztos, hogy el fog fogyni, is-
merve a gyerekek étvágyát! (GP-közház)
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ÓVODA HÍREI

Szeptember 29-én tartottuk apák napi rendezvényünket,
ami idén is jól sikerült. 
Délelõtt Figura Ede bácsi madárijesztõs zenés elõadása
szórakoztatott minket. Az ünnepséget viszont már a gyere-
kek mûsora indította, akik a sok éneken és versen kívül,
ajándékkal is kedveskedtek. Folytatásként közös játékok-
ban vehettek részt az apukák és gyermekeik. Olyan szuper
ügyességi játékokkal készültek az óvó nénik, mint a kapura
rúgás, talicskázás, pohárfújás pumpával vagy a célba dobás.
Lehetõségük volt lovas kocsikázni, tûzoltóautóba és mun-
kagépbe ülni. Természetesen most is volt terülj, terülj asz-
talkám, mindenki kedvére fogyaszthatott. A napot még kü-
lönlegesebbé tette az ovi-sport pálya hivatalos átadása,
melynek különlegessége, hogy lehetõséget ad a gyerekek-
nek különbözõ sportágak mûvelésére, alapjainak elsajátítá-
sára, labdajátékok, ügyességi játékok ûzésére. A pálya meg-
valósítását az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványnak és az
önkormányzat támogatásának köszönhetjük. Polgármester
úr az avató ünnepségen plusz anyagi támogatást ajánlott fel
sporteszközök vásárlására, amit ezúton köszönünk a gyer-
mekek nevében. 
Október 2-án, a népmese napján, iskolás gyermekek jöttek
el hozzánk és olvastak fel 1-1 népmesét azzal a céllal, hogy

a gyerekek már kiskoruktól fogva kiemelt figyelemmel for-
duljanak a magyar nép meséi felé.
Ezen a napon kezdõdött a gyerekek nagy kedvence, az álla-
tok hete. Ezúttal is számos interaktív elõadással bõvítettük
ismereteiket. Hétfõn eljött hozzánk a �bogaras ember�, aki
érdekes bogarakat mutatott nekünk és pár érdekességet is
mesélt róluk. Következõ nap két terápiás kutyussal játsz-
hattunk. Szerdán egy vadász látogatott el hozzánk. A magá-
val hozott agancsok és a vadászkürt nagy sikert aratott.
Csütörtökön az ovi teraszából állatsimogatót varázsoltunk.
Kutya, cica, teknõs és más állatok is ideiglenes vendégeink
voltak. A csoportokban pedig saját kezûleg készítettünk
mindenféle állatot különbözõ technikákkal. Pénteken
Schwarc Feri bácsi hozta el újból a galambjait és reptettük
el õket közösen. A hét zárásaként Ica néni ajándékozott
meg minden gyermeket egy-egy plüss állattal.
Ezzel a héttel párhuzamosan kezdõdött meg a nagycsopor-
tosok úszásoktatásának elsõ turnusa is. 
Október 18-án az óvó nénik fellátogattak az iskolába, hogy
megnézzék, hogyan állnak helyt a kis elsõsök. Hamarosan
pedig õk látogatnak majd vissza az óvodába.
20-án a közelgõ nemzeti ünnepünkre emlékezve kitûztük a
gyerekek által festett magyar zászlókat. 
Gesztenyegyûjtésünk is jól sikerült, amit ezúton köszönünk
a �gyûjtögetõ kezeknek�. Az ebbõl befolyt összeget is az
óvodába járó gyermekeinkre fordítjuk. 

� hogy repül az idõ�� mondta meghatódva Béres Judit, az
almás csoport Judit nénije, amikor legnagyobb meglepeté-
sére 30 éves jubileuma alkalmából köszöntöttük. A nevelõ-
testület nevében szeretnénk ezúton is szívbõl gratulálni, to-
vábbi munkájához pedig sok sikert és egészséget kívánni!
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ISKOLAI HÍREK

Szeptember 1-jén iskolánk 175 tanulója nagy lelkese-
déssel kezdte meg az új tanévet. Rég volt ilyen nagy ta-
nulólétszámunk. Ez nem az elsõsök nagy számából
adódik/18 fõ/, a környezõ településekrõl is érkeztek
hozzánk tanulók.

Szeptember 11-15 között a szülõi értekezleteken a szü-
lõk is megismerték a tanév céljait, feladatait. 
Szeptember közepétõl a negyedikesek 10 órás úszás-
oktatáson vettek részt a Família Hotelben.
12-én a 6. osztályosok, 13-án a hetedikesek kaptak ol-
tást, a nyolcadikosok pedig itt utoljára estek át a szo-
kásos fogorvosi- védõnõi vizsgálatokon.

Szeptember 28-án a Fekete István-nap alkalmából az
alsósok a város területén akadályversenyen vetélked-
tek. A szülõi részvétellel és segítséggel a városi könyv-
tárban, parkokban kialakított állomásokon bizonyít-
hatták felkészültségüket. 
A felsõsök a focipályán rendezett 9 állomásból álló
akadályversenyen Fekete István életérõl, mûveirõl va-
lamint a vidráról adtak számot, de több ügyességi fel-
adatot is kellett teljesíteniük.

A magyar népmese napja alkalmából a Török Ildi néni
által szervezett rendezvényen vettek részt az alsósok. A
mesevetélkedõn az 1-2. osztályosok rajzoltak, a harma-
dikosok felolvasták kedvenc meséjüket, a negyedike-
sek pedig csapatversenyen ügyeskedtek.

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról, s
a délutáni kerékpáros emléktúrán is sokan részt vet-
tünk.
11-én a hetedikeseket vizsgálta Vali néni és a fogorvos
bácsi. A hatodikosok Budapesten a Nemzeti Színházba
látogattak el, ahol a János vitéz c. elõadást csodálhat-
ták meg.

12-én nagy örömmel vettük birtokba az ünnepélyesen
átadott játszóteret.

13-án elsõ ízben szerveztünk pályaorientációs napot. 
Az alsó tagozatosok felkeresték az iskolában dolgozó
nem pedagógus munkatársakat, majd ezt követõen

megismerkedtek a tûzoltók és a rendõrök munkájával.
A délelõtt folyamán több szülõ is érkezett hozzánk,
akik érdekes elõadásokon mutatták be szakmájukat.
A felsõsök a Hotel Famíliában betekinthettek az ide-
genforgalmi, vendéglátói tevékenységekbe, majd a
GAMESZ gépszerelõ-és asztalos mûhelyében megis-
merték, hogy az itt dolgozók munkája milyen fontos te-
lepülésünk mûködésében, ill. a köztereken, az intéz-
ményekben. A hatodikosok a Friesz Gumijavító mû-
helyt látogatták meg.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szép és
tartalmas napért a résztvevõ szülõknek, a tûzoltóknak,
rendõröknek, a Gamesz dolgozóinak, Horváth Sándor
szállodaigazgatónak, Friesz Attilának.

Délután Balatonföldvárra utazott sok tehetséges kisdi-
ákunk. A Bolyai matematikai csapatversenyen képvi-
selték iskolánkat.
Mozgalmas volt ez a nap, mert délután játék-és ruha-
börzét is szervezett az SZM tantermeinkben. Sajnos, a
péntek 13 most nem hozott szerencsét, mert a laza dél-
elõtt után sokan hazamentek, pedig rengeteg szép és
használható dolgot láthattunk. Jó lenne megismételni
a börzét!

17-én az óvónénik figyelhették meg, mennyit ügyesed-
tek kis elsõseink.

20-án a hetedikesek szép mûsorával emlékeztünk 1956
hõseire, majd 23-án a városi ünnepségen is õk szerepel-
tek.

H.J

Szeretnénk minden érdeklõdõ figyelmét felhívni,

hogy 2017. december 5-én újra megrendezésre kerül

az óvodai karácsonyi vásár, melyet a Közösségi Ház-

ban szervezünk délután 14-18 óráig. 18 óra után

bábelõadáson vehetnek részt ugyanitt a gyermekek.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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4. osztályosok Ildi nénivel

6. osztályosok szinház látogatáson
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Ízelítõ a Perge Kriszta szervezte felejthetetlen kárpátaljai kirándulás fotóiból.

A Petõfi-szobor megkoszorúzása Beregszászon

Munkács híres vára elõtt bevetésre várva

Európa közepeBúcsúest a viski táncházban

Csoportkép hazaindulás elõtt



NYILT LEVÉL BOKOR KATALIN 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZHOZ

Kedves Katalin!

Már két hét is eltelt októberi találkozásunk
óta, mi még most is naponta emlegetünk. Elõadásod-
dal, Katikám, alaposan felkavartad Zamárdiban a ke-
délyeket. Többek között errõl is szeretnék beszámolni
Neked.

Levelemhez két képet mellékeltem. A Te fotód-
hoz nem kell kommentár.  Éppen olyan vagy, mint
utolsó ittlétedkor, 6 évvel ezelõtt. Viszont a másikat,
kérlek, alaposan figyeld meg! Ugye látod, hogy népes
hallgatóságod milyen feszült érdeklõdéssel csüng sza-
vaidon? Bizony egy órán túl is figyelni tudtunk Rád.
Az ok egyszerû; példákkal igazoltad, szakszerûen �
mégis mindenki számára érthetõen � magyaráztad el a
magas vérnyomás okait és káros következményeit.
Meggyõztél bennünket arról, hogy milyen fontosak a
családi kapcsolatok, a lelki béke, a testi-lelki táplálé-
kok minõsége.

A táplálkozásról vallott nézeteid többségével
egyetértettünk. Tisztelettel felnéztünk Rád, csodáltuk,
hogy szigorú étkezési szabályaidat nem csak hirdeted,
hanem maradéktalanul be is tartod. Gondolom, vész-
helyzetben, ha életünk megmentése lenne a cél, mi is
elfogadnánk - nagy fegyelmet, rendszerességet kívá-
nó, alternatívákat nem kínáló - tanácsaidat. Most vi-
szont legtöbben megállapítottuk, hogy bennünk nincs
elég kitartás, következetesség. Nem tudunk, de talán
nem is akarunk, étkezésünkben ennyi lemondást vál-
lalni. A változatosság és a mértékletesség hívei va-
gyunk. Örülünk, ha megtaláljuk a magunk útját, ha kis
lépésekkel ugyan, de képesek vagyunk egészségünk
érdekében változtatni szokásainkon. Bõven volt mó-
dunk ajánlataidból válogatni!  

Én a magam részérõl
ezután igyekszem minden étkezés-
kor nyers gyümölcsöt vagy zöldsé-
get is fogyasztani, és kevesebb sót
használni. Ha kenyeret nem is sü-
tök, de teljes kiõrlésû lisztbõl ké-
szült pékárut vásárolok. Ha pedig
nem iszom eleget, azonnal eszem-
be jut figyelmeztetésed. És ezzel
nem vagyok egyedül. Láthatod, Ka-
tikám, a legjobb értelemben, alapo-
san felkavartad nyugalmunkat. Már
ennyiért is érdemes volt újra

Zamárdiba jönnöd! Persze, Te ennél sokkal többet tet-
tél; megerõsítetted bennünk azt, hogy életvitelünkkel,
étkezési szokásainkkal naponta tennünk kell magun-
kért és családunkért, hiszen egészségünkért elsõsor-
ban mi vagyunk felelõsek. 

Tagjaim és a magam nevében köszönöm ezt Neked!

Továbbra is szorgalmasan fogom nézni
�Életmódtanácsok� címû tévésorozatodat. Igyekszem
a magam számára elfogadható és megvalósítható ja-
vaslataidat megszívlelni. De nagyon csendben beval-
lom Neked, hogy idõnként engedek a csábításnak. Egy
� egy igali fürdõzés után bizony lelkiismeret-furdalás
nélkül örömmel elfogyasztok egy adag csülkös bable-
vest. Kati, drága, nyugtass meg, hogy ettõl még to-
vábbra is számíthatok a barátságodra! Ebben a re-
ményben búcsúzom. Köszönettel gondolok Rád, és
szeretettel ölellek: 

Magdi

2017. november 15.oldal Zamárdi Hírmondó



Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2017. november

Dr. Darnói Tibor hangolója elõadásához

Az egészségmegõrzés illetve gyógyulás egyik

alapfeltétele a háttérben zajló testi-lelki-szelle-

mi folyamatok megismerése. E nélkül csupán

tudattalanul sodródunk életünkben, s kiszol-

gáltatva érezzük magunkat. Az összefüggések

megértése tudatosságot teremthet számunkra,

így felelõsséggel tehetünk önmagunkért és

szeretteinkért. Megteremthetjük általa az

egyensúlyt, és visszaállíthatjuk a harmóniát. Ez

valódi  gyógyuláshoz  vezethet,  amit  csak 

gyógyszerekkel soha nem érhetünk el.

2017.09.16-án immár 4. alkalommal rendeztük meg
madárijesztõ-készítõ valamint házilekvárok- és ször-
pök versenyünket. 
Az idõjárás sajnos nem fogadott kegyeibe bennünket

ezen a napon, így a Tájház helyett a Közösségi Ház
adott helyet rendezvényünknek. Külön köszönet illeti
azokat, akik nem ijedtek meg az esõtõl és velünk tar-
tottak! 
Idén 8 db madárijesztõt díjazhatott a zsûri:

I. helyezett: Manó csoport- Zamárdi Óvoda
Puka Emma és Puka Alex

II.helyezett: Tulipános csoport -Zamárdi Óvoda
III.helyezett: Nyitnikék Óvoda -Siófok
Különdíjban részesült: Szentkuti Kiss Õrs és Szentku-

ti Kiss Kolos, valamint Bokor Bulcsú.

Gratulálunk minden versenyzõnek, és reméljük, hogy
jövõre még többen leszünk, és szép õszi idõnek örül-
hetünk majd együtt!
A Házi lekvárok és szörpök versenyére 12 féle házilag
készült finomságot neveztek. Nem volt könnyû dolga
a zsûrinek az ízek kavalkádjában, melyben a gyümöl-
csök eredeti ízét kereste. Végül megszületett a dön-
tés, miszerint:

I.helyezett: Sarankó Henriett, valamint
Mártonné Tóth Ildikó

II.helyezett: Bemné dr. Schneider Mária,
valamint Kosztolányi Mária Budapestrõl

III.helyezett: Kalmár Imréné

Szeretnénk kérni mindenkit, akinek a tarsolyában van
valamilyen finom lekvár vagy szörp receptje, ossza
meg velünk, hogy továbbadhassuk a fiatalabb generá-
ciónak. 
Szeretettel várja a jelentkezéseket  a NABE.

Rendezvényünkön elmaradhatatlan volt -a lilahagy-
más zsíroskenyér mellett- a palacsinta, melyért köszö-
netet mondunk: Pápai Bélánénak, Kalmár
Imrénének, Pálfi Istvánné Icának, Bemné Mariká-
nak, Papp Istvánné Klárinak, Szabóné Évának, Kajdi
Virágnak, Hirschmann Piroska néninek.

Köszönjük a finom gyümölcsöt és fánkot Fehérné
Mártinak, a rendezvényen nyújtott segítséget (büfé,
szervezés) tagjainknak.

Köszönjük támogatóinknak: Csákovics Gyula polgár-
mester úrnak, Dula Pálnak, Széles Jánosnak, Szent
Kristóf pincészetnek, Telegdi Ágnes mesekönyvírónak
(ki szívébe zárta csoportunkat), Hajduné Nagy Ágotá-
nak az arcfestést, Gubányi Katának a kézmûves fog-
lalkozást, Andrási Editnek a nemezelést,  Schwarc Il-
dikónak a vidám õsz köszöntõ éneket és a szépen szó-
ló citerazenét, a Szakasztó népdalkörnek a záró mû-
sorszámot.

Jövõre is sok szeretettel várunk mindenkit!

NABE csoport Kajdi Tiborné Ica

NABE HÍREK
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Az idén második alkalommal szerveztük meg a
Zamárdió Party-t a tájház kertjében a város la-
kói számára. Örömmel láttuk, hogy a rendez-
vény jó híre eljutott a környékbeli települések-
re is, hiszen siófoki és szántódi családokkal is
találkoztunk a nap folyamán. 

A tavalyi évben egy kis szójátékkal egybe kö-
töttük a Zamárdi nevet és az általunk kitalált
õszi dió rendezvényt, így lett a ZAMÁRDIÓ
név, a rendezvény neve.

Folytatva a tavalyi kezdeményezést az idén is
megannyi diós játékkal vártuk a ZAMÁRDIÓ
falunapra érkezõket. 
Volt itt �mókusetetés�, diólabirintus, mókás dió-
törõ, dióreptetõ, dióvezetõ, diócsusszantó, dió

kopogó, mely játékok, mind-mind egyedi, saját
ötlet és készítés volt. 
A Zamárdi nevezetességeit bemutató memória-
táblánk az idén is nagy siker volt, örömmel fe-
dezték fel a játékosok a város nevezetes épüle-
teit. Természetesen a diós játékokon kívül vit-
tünk klasszikus játékokat is, memóriajáték és
�durr bele Béla�, �mocsárjárás�, melyhez újfaj-
ta kopogókat készítettünk. Köszönet a Gamesz
dolgozóinak a segítségért. Kézmûveskedtünk di-
óból egérkét, nyuszit, diófej manót és az óriás
festõfalunk is hamar megtelt a kis tündérek raj-
zaival.
Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy a diót
minél több oldalról ismertessük meg, így készí-
tettünk egy játékos ismertetõt a dió jótékony
hatásáról, illetve felelevenítettük, hogy milyen

2017. október 2-án este Pécseli
Péter a Balatoni Vízügyi Kiren-
deltség Szakaszmérnökségének
vezetõje volt a vendégünk a Kö-
zösségi Házban. Szép számú ér-
deklõdõ volt kíváncsi többek kö-
zött arra, hogy mi okozza a Bala-
ton déli partjának rohamos el-
iszaposodását, feltöltõdését és
mit lehet tenni ennek megakadá-
lyozására.  Pécseli Péter beszélt
a tó vízrajzáról, a siófoki zsilip-
rendszerrõl, arról, hogy talán ha-
marosan újra lehet Siófokon egy
vízügyi múzeum. Azt, hogy
mennyire fontos számunkra a

Balaton, az is bizonyítja, hogy az
elõadás végén nagyon sok kér-
dés érkezett a mérnök úrhoz,
melyekre megpróbált elfogadha-
tó választ adni, ami persze nem
minden esetben volt könnyû.

2017. október 15-én délben
Zamárdiba érkeztek a caporettói
áttörés évfordulója alkalmából
szervezett több mint ezer kilo-
méteres emlékfutás résztvevõi,
akik így tisztelegnek az elsõ vi-
lágháborúban elhunyt katonák
elõtt.  (1917. október 24-én az
osztrák-magyar és szövetséges
német csapatok Caporettonál óri-

ási gyõzelmet arattak az olasz
csapatok fölött).A � Centenáriumi
emlékfutás a hõsökért� elneve-
zésû futást a HM Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum koordinálásá-
val szervezték meg. A magyaror-
szági szakaszon 82 településen
haladnak keresztül a résztvevõk.
Zamárdiban a régi temetõben lé-
võ Hõsök kápolnájánál koszorúz-
tak a hõsök emlékére polgár-
mester úrral. Csoportunk pedig
ásványvízzel, teával és egy kis
rágcsálnivalóval üdítette fel  az
emlékezõket.

NABE  Sné R.I.

BARÁTI KÖR HÍREI
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mókás szólások-közmondások születtek a dió szó használatával.   
A résztvevõk kiváló ellátásáról egy példás városi összefogás gondoskodott, ezzel is bizonyítva,
hogy jó célra mindig lehet segítõket találni. 
Korán reggel megérkeztek a segítõk. Pálfi Ica és Pista jóvoltából készült a forró tea és gõzöl-
gött a forralt bor, Csonka Bandi szántódpusztai cipóiból és házi zsírjából készültek a hagymás
zsíroskenyerek. A CBA jóvoltából frissen sült pogácsa és diós patkó illatozott a szépen megterí-
tett asztalokon. Éppen csak elkezdtünk készülõdni, amikor megérkezett Szili Józsi és Zsuzsa, és
máris megtelt finom illatokkal a sátor, hiszen elkezdték sütni a szalonnát az ebédre feltálalt pin-
cepörkölt alá.
A nap folyamán mindenkinek jutott Puller Imi isteni málnaszörpjébõl, míg a bicósok csomagjába
került egy kis innivaló és csoki a zamárdi CBA jóvoltából.

Az idén is megkocsikáztattunk minden gyerkõcöt Schwarc Béla segítségével érkezõ fogattal.
Az esõs idõ ellenére sokan gondolták úgy, hogy belevágnak az idei évben útjára indított KEMÉNY-
DIÓ kerékpáros rallinak. 
A versenyt megelõzõ napokban végigjártuk a pályát, itinert és térképet készítettünk, pontos mé-
tereket megadva minden csapatnak, hogy teljesíteni tudják a 18 km-es hegyen � völgyön átvágó
pályát. Tábláztunk, bejártunk, elkészültünk a rendezvény napjára, melyhez a sok segítséget kö-
szönjük Hirschmann Reninek és Attilának.

8 csapat-köztük családok- vállalkozott, hogy a szakadó esõben végig tekerje a távot, melyet 3 mó-
kás állomás nehezített. Az elsõ Állomáson Bodor Jani barátunk várta a csapatokat. A SEFAG
Szántódi Erdészete jóvoltából a Csicsókás réten rönköket görgettünk, míg a második állomáson a
Széchenyi Zsigmond emlékére állított kopjafánál a Hirschmann család teljesített szolgálatot és bír-
ta rá a csapatokat egy kis babszem lövészetre. Az utolsó állomáson Magyarfalvi Attila és Rita
mókás diótörõvel és a körbe kopogókkal izzasztotta meg a csapatokat. 
Mire elkészült az ebéd, melyért külön köszönet Szili Józsinak, beérkeztek az elsõ �csatakos�, esõ-
és sáráztatta csapatok. 
Egy jó meleg ebéd után kihirdettük a gyõzteseket, akik a Szigetvári Takarékszövetkezet, a Zamár-
di Tourinform Iroda, Elter Imi és a Pizza Pazza felajánlásaiból összeállított ajándékcsomagot kap-
ták. 
Az elsõ helyet az ADRIÓ csapata szerezte meg, a második helyen a MISTER és MISSIS, míg
a harmadik helyen az ARNOLDIÓ teljesített. Minden csapatnak köszönjük a kitartást!

Az idén is sok-sok finomság ér-
kezett a diós édességek verse-
nyére. A diószavazás eredmé-
nyeként Pusztai Jánosné �pirí-
tott karamellizált diója� gyõ-
zött, mely finomságért a Sziget-
vári Takarékszövetkezet külön-
díját vehette át. Drága Szaba-
dos Magdink az idén is gondos
gazdája volt a süti versenynek. 
A délelõtti borongós idõ után,
délutánra kisütött a nap. A
gyerekek játszottak, a felnõttek
borozgattak, beszélgettek és az
összefogás eredményeként min-
denki egy kellemes õszi napot
töltött el a II. ZAMÁRDIÓ na-

pon. Jövõre is várunk mindenkit október derekán egy jó kis ZAMÁRDIÓRA!  

Aki jól érezte magát ,jöjjön el újra, aki nem volt ott, 
azt jövõre várja a tavalyi dió párja!

Sarankó Henrietta



2017. november 19.oldal Zamárdi Hírmondó

Befejezõdtek a 2017. évi motorcsónak Európa- és
világbajnoki futamai. Bodor Péter, a Váci Autó
SE. versenyzõje újra megnyerte a F250 kategória
Európa-bajnoki címét.

Mint azt már korábban megírtam, az Olaszor-
szágban rendezett világbajnoki versenyen Péter
bukott, de még így is sikerült egy világbajnoki 2.
helyezést elnyernie.

Az EB futamokból az elsõ, olaszországi futamot
megnyerte. A második futam- melyet Baján kel-
lett volna rendezni- a város lemondása miatt el-
maradt, ezzel elvesztettük a �hazai pálya� elõ-
nyét. Helyette Angliába kellett utazni, de az ösz-
szes ezzel járó technikai és anyagi nehézség elle-
nére Péter megnyerte az angol futamot is. 

Az ukrajnai befejezõ futamra már egy harmadik
hely is elégséges volt, de taktikus versenyzéssel
egy második helyet sikerült szereznie. Ezzel az
EB összesítésben, imponáló fölénnyel megnyerte
ismét a 2017. évi F-250 Európa bajnokságot!

Most következnek a dolgos téli technikai munkák
a hajón és motoron annak érdekében, hogy a
2018. évi futamokon is méltó helyezést sikerüljön
elérni.

Ezúton is szeretnénk gratulálni a versenyzõnek,
és köszönetet mondani mindazoknak, akik figye-
lemmel kísérték a versenyeket, támogatásukkal
és drukkolásukkal hozzájárultak a Zamárdiban
bejegyzett egyesület és versenyzõje sikeréhez.

Margó

Bodor Péter ismét Európa Bajnok 2017. évben!
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�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület hírei
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Atlétika:

Szeptember 20-án Szekszárdon jártak atlétáink a Sport
XXI. versenysorozat pályaversenyén. A 13 éves korcsopor-
tosok között Szabó Vivien magabiztos versenyzéssel súlylö-
késben elsõ lett. Horváth Izabella távolugrásban 5. lett szo-
ros versenyben 15 gyermek között. 

Ficsor Zsófia és Pintér Jázmin 60 m síkfutásban az elõdön-
tõkbõl továbbjutva a döntõben 2. és 3. helyen végeztek. Vi-
vien kislabdahajításban is szerzett egy bronzérmet, Zsófi 5.
lett. Jázmin magasugrásban is versenybe szállt, de nem si-
került megközelítenie legjobb teljesítményét. Így is feláll-
hatott a dobogóra.
Szeptember 30-án Kaposváron voltak
U11 és U13 éves atlétáink. A csapat-
versenyben sok feladatot kellett teljesí-
teni. Ugrottak, futottak, dobtak külön-
bözõ szerekkel és távokon. A kisebbek
3. helyen végeztek 7 csapatból. A na-
gyok kicsikkel kiegészülve 5. lettek a 8
csapatos mezõnyben.
Körvonalazódik a team az atlétika pá-
lya felújításával kapcsolatban. Sikerült
pályázatírót, tervezõt és kivitelezésben
jártas szakembereket találni, akik ha-
marosan tervekkel állnak elõ egy kor-
szerû mûanyagborítású edzõcentrum
létrehozásához.

Tollaslabda:
Október 7-én Budapesten rendezték meg a 2. PestiSport
tollaslabda kupát, ahol U13 és U15 korosztályban indultak
versenyzõink. 96 versenyzõ nevezett Budapest és környéké-
rõl. Szabó Gergõ 3. lett csoportjában és végeredményben 5-
6. helyen zárt. Balázs Attila csoportjában 2. helyet szerezte
meg, de az elõdöntõben kikapott a késõbbi gyõztestõl, vé-
gül a 3. helyen végzett. Szabó Rékáék egy csoportban ját-
szottak körmérkõzéseket. 2 vesztes és 2 gyõztes mérkõzés
után végül õ is bronzérmes lett.
A versenyekrõl videóanyag a Petõfi SE Zamárdi youtube;
ZPSE facebook csatornáján.
Ezúton is szeretném kérni, hogy akik még nem fizettek idén
tagdíjat, (gyermek 2000 Ft, felnõtt 3000 Ft) azok keresse-
nek meg az iskolában. 

Köszönettel: Galó Tibor

Petõfi Sportegyesület hírei
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KEDVES SZÜLÕK!  KEDVES GYEREKEK!

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõ gyermekes
családot a

2017. december 9-én 16 órától a Közösségi
Házban tartandó: a KÉT HANGYA KALANDJA
címû mesekönyv bemutatójára.

Vizsy Ferenc Mosonmagyaróváron élõ író kalau-

zol el a hangyavilág mindennapjaiba. 
A történetekben szereplõ kis fekete fahangyák
éppen olyanok, mint az embergyerekek. 

A két fõhõs Fekete Levél és Barna Kéreg is gyak-
ran kerül nehéz helyzetbe, de mindig ügyesen ki-
vágja magát a bajból. A mesélve tanító könyv a
barátságról, az önzetlenségrõl, áldozatkészség-
rõl, bátorságról és a szeretetrõl szól.

Bodrogi Éva Zamárdiban élõ tanárnõ készítette az
illusztrációkat, melyek minden bizonnyal segítsé-
get jelentenek majd az olvasóknak, hogy köny-
nyebben tudják elképzelni a Fekete Hangyaboly
és a Tölgyvölgyi hangyakolónia apró lakóinak
életét.
A programban részletek hangzanak majd el a me-
sékbõl és a történetekrõl készült rajzok kiállítás
formájában láthatók majd a falakon.

Mindent az ünnepekrõl: Mindenszentek,

Halottak napja, Halloween

Sokan a  szinonimaként, egymás helyettesítésre használ-
ják, pedig két külön ünnepnapról van szó.

Mindenszentek

az üdvözült lelkekrõl emlékezik meg a katolikus egyház.
Ez az ünnep november 1-jén van, ami munkaszüneti nap.
A mindenszentek ünnepe a történelem folyamán szoro-
san összekapcsolódott az õsszel tartott õsi kelta Samhain
pogány ünneppel. Úgy hitték, az elmúlt évben meghalt
emberek lelkei ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak
birodalmába.

Az ünnepen a lelkeknek ételt és állatot áldoztak, hogy
megkönnyítsék számukra a vándorlást. 

A keresztény közösségek egyes településeken a pogány
hagyományt követ-
ve, szintén ünnepe-
ket rendeztek az el-
hunyt katolikus
szentek tiszteletére.

Halottak napja

A keresztény ün-
nep az elhunyt, de az
üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótûzben lévõ híve-
kért. Az ünnepet minden évben november 2-án tartják,
amely a naptárakban is szerepel.

Halottak napján szinte mindenki gyertyát, mécsest gyújt
meghalt szeretteikre emlékezve, és a temetõkbe is na-
gyon sokan látogatnak ki, hogy virágot vigyenek a sírok-
ra. 

A keresztény egyház hivatalosan 998-ban celebrálta elõ-
ször önálló ünnepként a , de a liturgiákban már az idõ-
számításunk szerinti 3. századtól megtalálhatók az ün-
nepre vonatkozó feljegyzések.

És a Halloween?

Sokan szokták hangoztatni, hogy Magyarországon nincs
Halloween, mindenszentek van. Valóban nem elterjedt
nálunk, de nem felcserélhetõ a mindenszentekkel.
Ugyanis a Halloween egy kelta hagyományból ered. Haj-
dan jellemzõen az angolszász országokban ülték meg ok-
tóber 31 éjjelén. A kelták eredetileg Crom Cruach istent,
a boszorkányok, druidák és démonok istenét ünnepelték,
a kelták évfordulóján, bõ termést remélve tõle. A
Halloween szó óangol eredetû. A hallow �szent, szent
ember� szó és az even, �rég. este� szó összetételébõl
származik. Ma ezen az ünnepen leginkább a gyerekek

�csokit vagy csalunk� játéka kísérte-
ties beöltözõs bulik a jellemzõek,
amik egyre inkább világszerte elter-
jednek.

.Forrás: magyarorszagkul.nlcafe.hu
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Kedves zamárdi szülõk !

2017. október 05.-tõl minden hét csütörtökén

délután 13:30-tól 15:30-ig �csere-bere�

teadélutánt tartunk

a Zamárdi Kossuth L. u.16. sz. alatti

Családsegítõ Szolgálat irodájában.

Lehetõség lesz a kinõtt gyermekruhák, és a

felnõtt ruhák kicserélésére, valamint kötetlen

formában egymás megismerésére, egy finom

tea elfogyasztása mellett.

Szeretettel várunk mindenkit!

Bodóné Ili, Juhászné Anikó

Prigli Zsuzsa:

Öröklét

Az élet végtelen,

legfeljebb alakot váltasz,

új helyzetekben,

új helyen találod magad.

Ez benne a legnagyobb csoda,

nem halsz meg,

s nem születtél valaha.

Ez a végtelenség gyönyörûsége,

a tévedés és javítás lehetõsége.

Az örök lélek gazdagítása,

ez a létezés körforgása,

hiszem, ez a mindenség állandósága.

13.00-17.00 LOVASKOCSIKÁZÁS
(az idõjárás függvényében)

13.00-17.00 JÁTSZÓHÁZ
a Márton napi ludasságok jegyében 

Közben:
14.00-16.00 TÖKLÁMPÁS FARAGÓ VERSENY

gyerekeknek, felnõtteknek (Nevezés
a helyszínen, tököt, eszközt biztosí-
tunk a készlet erejéig)

15.00 KOVÁCSOVICS FRUZSINA 
ÉS ZENEKARA

16.00 Töklámpások zsûrizése
17.00 Eredményhirdetés, díjak kiosztása,  

lámpások kihelyezése 
18.00-20.00 MÁRTON NAPI LIBAVACSORA
18.30 MUSIMBE DÁVID

stand up mûsora vacsora után
21.00- POPDEALERS party

�AKI MÁRTON NAPJÁN LIBÁT NEM ESZIK, EGÉSZ ÉVBEN ÉHEZIK�
�AKI MÁRTON NAPJÁN ÚJBORT NEM ISZIK, EGÉSZ ÉVBEN SZOMJAZIK�

A SZENT KRISTÓF PINCÉSZET
SZERETETTEL VÁR MINDENKIT 

A MÁRTON NAPI LIBABULIRA

ÉS A TÖKLÁMPÁSOK ESTÉJÉRE

LIBAVACSORA MENÜ:
1 pohár ajándék újbor a vacsorához.
Libator (konfitált libacomb, gyömbéres-mézes
libamell, roston sült libamáj, pirított káposztás sztra-
pacskával és céklás sütõtökraguval)
Desszert: Almás-diós kiflifelfújt aszaltszilva-raguval
Ár: 5.990,- Ft / tál 2 fõre 
Asztalfoglalás ajánlott!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS ASZTALFOGLALÁS: 
SZENT KRISTÓF PINCÉSZET ÉS
RENDEZVÉNYKÖZPONT
8621 ZAMÁRDI, ALSÓPINCESOR HRSZ. 4602/1
TEL.: 00 36 335 3553, 00 36 70 638 2202
E-MAIL: STKRISTOFEVENT@GMAIL.COM

WWW.STKRISTOF.COM
WWW.FACEBOOK.COM/STKRISTOF

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2017. NOVEMBER 11. 
Tök jó ételek kóstolása, forralt bor, sült gesztenye, mézes sült tök.
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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

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

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. november 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

Háztartási vegyiáru-drogéria

Mosó- és tisztítószerek, öblítõk, drogériai

termékek, mûanyagáruk, papír-írószer,

kávék, teák, édességek, üdítõitalok,

jégkrémek, tartós élelmiszerek, egyéb.

Tartósan alacsony árak, érdemes benézni!

Nyitva tartás:

hétfõtõl-péntekig 8.00-16.30 óráig,

szombaton 8.00-13.30 óráig,

(szeptember 30-ig pénteken 19.00 óráig).

Zamárdi, Akácfa utca 21

(�szamárkõ� alatti utca) MISEREND
2017. november

Zamárdi templom

Csütörtök: 17:00 óra
Péntek: 7:30 óra
Szombat: 17:00 óra
Vasárnap: 8:30 óra

Kápolnában
novemberben nincs mise

Balatonendréd:
Vasárnap: 10:00 óra


