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Szabó Lõrinc: Tavasz 

�Mi az?� - kérdezte Vén Rigó.
�Tavasz� - felelt a Nap.
�Megjött?� - kérdezte Vén Rigó.
�Meg ám!� - felelt a Nap.

�Szeretsz?� - kérdezte Vén Rigó.
�Szeretlek!� - szólt a Nap.
�Akkor hát szép lesz a világ?�
�Még szebb és boldogabb!�

Fotó: Horváth Tamás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. december 11-i ülésérõl

A képviselõ-testület
1. GÖBÉSZ Kft kérelme
- a GÖBÉSZ Kft részére a Zamárdi, Kiss Ernõ utca, Mauro pizzéria mögött lévõ strandterületen 2018. évtõl kez-

dõdõen 1 év határozott idõtartamra, 1.000.000,- Ft/szezon egyedi bérleti díjért, 8 db elektromos vízi sporteszköz
mûködtetésére közterületet biztosít. 

- Az elsõ év után, amennyiben a mûködtetéssel kapcsolatban probléma, kifogás nem merül fel, a bérleti jogviszony
további 4 évvel meghosszabbítható.

- A szolgáltatás biztosításához a partszakaszon a kijelölt helyen 2 m2 közterület használatára jogosult a bérlõ.

2. Jócsik Mihály kérelme a Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozóan
- egyetért a Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatti, jelenleg üresen álló önkormányzati lakás felújítás után történõ bér-

be adásával Jócsik Mihály részére.
- kéri, hogy a lakás állapotának felmérése után a szükséges felújítási költségeket a 2018. évi költségvetésbe szere-

peltessék, továbbá a felújítás után a két önkormányzati lakás összenyitásának, és bérbe adásának nem látja aka-
dályát.

3. Rendeletek megtárgyalása
- megalkotta rendeletét a közterületen történõ filmforgatásról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rend-

jérõl és a településtisztaság egyes kérdéseirõl, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló rendelet módo-
sításáról.

- megtárgyalta és elfogadta Zamárdi Város Önkormányzatának 2018. évi belsõ ellenõrzési tervét.

4. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály elõterjesztései
a. Zamárdi 052/3 és 2536/74 hrsz.-ú utak elnevezése

a 052/3., valamint 2536/74. hrsz.-ú utaknak a Kagán köz elnevezést adja
b. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóságának ajánlata

- Magyar Közút Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Somogy Megyei Igazgatóságának a jel-
zõlámpás csomópontokra vonatkozó karbantartási ajánlatát 2018. évre vonatkozóan 600.000,- Ft+áfa 
összegben.

c. Zamárdi, Siófoki utca járda átépítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlatok bírálata
- a �Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítés� tárgyú beruházás elvégzésével a 2. számú Mélyépítõ Kft.-t bízza meg 

075.998.200,- Ft+27 % áfa vállalkozási díjért.

5. Volt Siófok és kistérsége szélessávú internethálózat átmeneti idõre szóló üzemeltetése
- a �Volt Siófok és kistérsége szélessávú internethálózat átmeneti idõre szóló üzemeltetése� címû elõterjesztést 

megtárgyalta és a következõ határozatot hozta:
a) a haszonbérleti szerzõdést jóváhagyja.
b) a hálózat üzemeltetésére vonatkozó 2017. november 1 -2018. április 30 közötti idõre szóló átmeneti idõ-

szakot, valamint a 2018. május 1- június 30 közötti átállási idõszakot a többi önkormányzati tulajdonos 
egyetértése esetén elfogadja.

c) felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a haszonbérleti szerzõdés aláírására, és az átállási idõszak
végéig a biztonságos üzemeltetés érdekében szükséges jognyilatkozatok  megtételére. 

6. Avar kori leletekrõl kiadvány megjelentetése
- a 2018. évi költségvetésben 1.200.000,- Ft összeget elkülönít az avar kori leletekrõl szóló kiadvány megjelenteté-

sére.
- A kiadvány a 2018. évben megrendezésre kerülõ városnapra jelenik meg.

7. Zamárdi Nõi Kar kérelme székhely bejegyzése iránt
- engedélyezi, hogy a Zamárdi Nõi Kar egyesületként történõ mûködéséhez az Önkormányzat székhelyét, vagyis 

a 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. címhelyû, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant jelöljék meg az egyesület
alapszabályában székhelyként.
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8. Svert Kupa Vitorlás Egyesület kérelme
- támogatandónak tartja a Svert Kupa Vitorlás Egyesület kérelmét a Bácskai utcai kishajó kikötõ fejlesztésére be-

nyújtandó pályázattal kapcsolatban, a kérelemben foglalt mûszaki paraméterekkel. A pályázandó összeg 
500.000.000,- Ft.

- egyetért azzal, hogy az önkormányzattal közösen nyújtsa be az egyesület a pályázatot, illetve a Magyar Turiszti-
kai Szövetség, mint konzorciumi tag kerüljön bevonásra.

- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a pályázat benyújtását támogató szándéknyilatkozat aláírására.

9. Zamárdi 2056/16 hrsz. közparkban gyalogos sétány engedélyezési terveinek elkészítése
- a zamárdi 2056/16 hrsz.-ú közparkban gyalogos sétány engedélyezési terveinek elkészítésére bízza meg a Geo-

laner Építõipari Kft.-t 250.000-Ft + 27% áfa = 317.500-Ft díjért, ezen felül 120.000-Ft + 27% áfa díj ellené-
ben kérje fel a céget az engedélyezési eljárásban az önkormányzat képviseletére. 

10. Zamárdi, Benczúr utca 14. szám alatti ingatlan elidegenítése
- megtárgyalta, és a Zamárdi Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ Benczúr u.14.szám alatti  ingatlan fel-

újítására nem kíván költeni, azt a rendelkezésre álló, ismertetett szakvéleményben megállapított értéken, a helyi
rendeletben foglaltak alapján értékesíteni kívánja.

- felkéri a hivatalt, hogy a fenti ingatlanra vonatkozóan az ajánlattételi felhívást készítse el, és a helyben szokásos
módon tegye közzé.

11. 2018. évi rendezvénynaptár tervezet megtárgyalása
- megtárgyalta a 2018. évi rendezvénynaptár tervezetét, és azt elfogadta.

12. Rendezvény térre színpad beszerzése
- megtárgyalta a rendezvény térre vonatkozó színpad beszerzésének lehetõségeit, és a januári bizottsági ülésen ja-

vasolja ismételten a napirendet tárgyalni, amikorra a fõépítész tervei is ismertek a térrel kapcsolatban.
- A bizottság azon az ülésen tegyen javaslatot, hogy fix vagy mobil színpadot javasol a téren felállítani.

13. Mobil Otthon Kft. mobil épület beszerzése
- a Mobil Otthon Kft. ajánlatát fogadja el mobil épület beszerzésére és telepítésére vonatkozóan 4.5 M Ft+áfa

összegben ( a rendezvény térre)
- az épülethez tartozóan kültéri bútorzat beszerzésére további 500.000,- Ft-os keretösszeget elkülönít a 2018. évi 

költségvetésben.

14. Antenna Hungária Zrt. kérelme átjátszó tükör elhelyezésére
- úgy dönt, hogy az Antenna Hungária Zrt. részére a GINOP pályázattal kapcsolatos átjátszó tükör elhelyezésre 

másik önkormányzati épületet ajánlja fel. 
- kéri a hivatalt, hogy nézze át a lehetséges önkormányzati ingatlanok listáját, melyen egy átjátszó tükör megfele-

lõen elhelyezhetõ, illetve javasolják a Zamárdi, Fõ utca 105. számú ingatlan tulajdonosait nyilatkoztatni arról, 
hogy bérbe kívánják-e adni az épületet a fenti célra.

- az általános iskola épületet továbbra sem adja bérbe távközlési szolgáltatók részére.

15. GAMESZ részére sószóró tartály beszerzése
- a GAMESZ részére jóváhagyja egy 3 m3-es sószóró tartály beszerzését a Bátony-Metall Ipari és Kereskedelmi 

Kft. ajánlata alapján 2.430.000,- Ft+áfa vételárért. 
- A szükséges vételár a GAMESZ költségvetésében rendelkezésére áll.

16. ATTROY Kft kérelme
- megtárgyalta az ATTROY Kft. kérelmét, és 2018. évben az idei évhez hasonlóan a Szent István utca déli oldalán,

a cirkusz volt területén biztosítja a Balaton Sound fesztivállal összefüggésben külföldi vendégek parkolásának 
biztosítását. 

- Az igénybe veendõ terület 6400 m2, a fizetendõ bérleti díj: 800.000,- Ft. 
- nagyobb terület igénybevételére nem lát lehetõséget.
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Tájékoztatás

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. december 29-i, 
rendkívüli ülésérõl

1. Zamárdi Város Települési Arculati Kézikönyv szakmai anyagának megtárgyalása
- megtárgyalta Zamárdi Város Településképi Arculati Kézikönyve és településképi rendelete jóváhagyásra szánt 

szakmai anyagát. 
- a szakmai anyagot alkalmasnak tartja arra, hogy azok a partnerségi egyeztetés szabályai alapján utolsó alkalom-

mal széles körû társadalmi egyeztetésre kerüljenek. 

2. Zamárdi, Damjanich utca 1. szám, 2058. hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt beruházás érdekében a 2058.
hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása 

- megtárgyalta a Zamárdi, Damjanich utca 1., 2058. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelmet, és az alábbi döntése-
ket hozza:

- kéri, hogy a beruházó az ingatlanra vonatkozó beépítési terveket nyújtsa be az Önkormányzatnak, melynek átte-
kintése után a képviselõ-testület dönt arról, hogy a zamárdi 2058. hrsz.-ú ingatlan övezeti átsorolását engedélye-
zi-e.

- A beépítési tervekre vonatkozó döntés után tárgyalja a képviselõ-testület ismételten, hogy a kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánításhoz hozzájárul-e, illetve ha igen, milyen feltételekkel.

3. Zamárdi Petõfi Sportegyesület részére atlétikai pálya terveire biztosított összeg felhasználásának engedélyezé-
se 2018. évben 

- a Zamárdi Petõfi Sportegyesület részére 2017. évre biztosított 300.000,- Ft összegû, fel nem használt támogatást
a 2018. évi költségvetésben biztosítja (atlétikai pálya felújításának terveztetése).

Matyikó Zsuzsa

FELHÍVÁS!

ZAMÁRDI város Önkormányzata tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy

ZAMÁRDI város
Településfejlesztési Koncepciójának, valamint 

Településrendezési Eszközeinek
felülvizsgálata elindult.

A felülvizsgálattal kapcsolatosan észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy 
jelen Felhívástól számítva, a Lakossági Fórum idõpontját követõen még 8 napig 

Csákovics Gyula polgármester nevére címezve tehetik meg:
ZAMÁRDI város Polgármesteri Hivatala

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

Tervezési terület ZAMÁRDI város teljes közigazgatási területe.

Segítõ közremûködésüket megköszönve, egyben fenti témában 
a Lakossági Fórum idõpontját 2018. március 12-én (hétfõ) 13.00 órára 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében meghirdetve.

Csákovics Gyula polgármester

Zamárdi, 2018. február hó
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, ZAMÁRDI Város Önkormányzat

Képviselõ-testületének Zamárdi Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló15/2017.(V.30.)
önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./
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ZAMÁRDI  BORMUSTRA  2018.

Kellemes téli idõben gyülekeztek a meghívott borter-
melõk és vendégek a 2018. évi, mára már hagyomá-
nyossá vált bormustrára a Szent Kristóf rendezvény-
központ pincéjében. 
Már az érkezést követõen látszott, hogy a rendezvény
kezdi �kinõni� a hagyományos pincét, ahol a cserép-
kályha kellemes melegénél már beszélgettek a borter-
melõk és vendégeik.

Ezt követõen megérkezett a �villányi delegáció�, és
megkezdõdhetett a program.
Csákovics Gyula polgármesterünk köszöntötte a je-
lenlévõket, köztük Witzmann Mihály képviselõt, és
felkérte a megjelent 3 villányi borászt, Gere Tamást,
Szemes Józsefet, Blum Jánost, hogy szakmai tudásuk-
kal segítsék a bemutatandó borok értékelését.
A képviselõ megköszönte a meghívást, õszintén saj-
nálta, de egy siófoki korházi rendezvény miatt elszólí-
totta kötelessége, így csak rövid ideig tudott maradni.

A rendezvény egy helyi új pálinka kóstolójával indult,
hogy a hangulatot megalapozza, ami nagy sikert ara-
tott mindenkinél.

A fehérborokkal indult a bormustra, ahol minden ter-
melõ bemutatta új borát, melyet rögtön értékeltek is a
szakemberek. A fehérborokat követõen következtek a
rozé és vörösborok, melyeknek értékeléséhez a villá-
nyi szakemberek és Veszprémi Laci kötcsei borász
rendre külön kommentárt is adott a borászathoz nem
értõ vendégek számára. 
Végezetül a vendég borászok is kóstolót adtak saját,
de korábbi évjáratú boraikból.

A mustra után kiváló vacsorát tálaltak a szervezõk, és
egyöntetûen megállapították, hogy az idén bemutatott
borok minõsége messze jobb volt, mint az elõzõ évek-
ben, ami vélhetõen nem csak a jobb idõjárásnak, ha-
nem a szakmai munkának is köszönhetõ. A tombola
sorsolása során a nyertesek örömmel vették át ajándé-
kaikat.

A bormustra hivatalos részének lezárását követõen a
vendégek és borászok, bortermelõk baráti beszélgeté-
sét csak a vidám harmonika hangja és néhány kedves,

ide illõ nóta �zavarta� meg, de ezért senki nem nehez-
telt. 

Így zajlott le a 2018. évi Zamárdi Bormustra a borá-
szok és borbarátok legnagyobb megelégedésére!

margógyörgy

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki a VII. Bormustra sikeres lebonyolításában való segítõ
közremûködéséért a Szt. Kristóf Pincészetnek, Friesz Gyulánénak, Tóth Imre Mihálynak,

Petracsek Bélának, Papp Károlynak és Domján Zoltánnak.

Csákovics Gyula polgármester
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A forradalom híres helyszínei
A forradalmi Belváros

A magyar fõváros az 1800-as évek derekán még
korántsem úgy festett, mint ahogyan azt ma el-
képzelnénk. A Belváros külön városrészként élt,
az újnak számító, Újvárosnak is becézett Lipótvá-
ros elegáns polgári negyed volt. A Ferenc-, József-
és Terézváros már a külváros részének számított,
és Pest központi területe csak a Duna közvetlen
partját foglalta el, nagyjából a mai Kiskörúton be-
lül.

Az 1840-es évekre a város 269 utcájából mindösz-
sze 116-ot köveztek le, a többi sáros, koszos föld-
út volt. Az utak mellett ásott árkokban folyt a
csatornavíz, és a Duna partján hatalmas szemét-
dombok éktelenkedtek, hiába végezte külön vállal-
kozó a szemétszállítást. A bûz folyamatos volt, az
emberek az utcai ásott kutak szennyezett vizét it-
ták. Mindössze 1600 pislákoló olajmécses világí-
totta meg a fontosabb utcákat.

Petõfi és társai tehát nem szépen kikövezett, tisz-
ta városban csináltak forradalmat � az 1800-as
évek Pestje koszos, büdös, szeméttel teli helyszín
volt, ahol mindennaposak voltak a lovak a bérhá-
zakban, és a külsõbb területeken teheneket, csir-
kéket, disznókat tenyésztettek a helyiek. A disznó-
vágás például még a belvárosban is kedvelt polgá-
ri idõtöltés volt ekkoriban.

Pilvax kávéház
A Pilvax kávéháznak otthont adó épületet Libasin-
szky Károly húzatta fel az 1830-as években. A tu-
lajdonos rendelkezett kávéjoggal, ami akkoriban el-
engedhetetlen volt ahhoz, hogy valaki kávézót nyit-
hasson a házában � Libasinszky ezt a jogot adta
bérbe üzlethelyiségével együtt 1838-tól Privorsky
Ferencnek, aki Café Renaissance néven
m?ködtette kávézóját, a mai Petõfi Sándor utca 7.
szám alatt.

A Pilvax nevet késõbbi mûködtetõjérõl, Pillwax
Károlyról kapta, aki 1842. augusztus 18-án vette
át a kávéházat Privorskytól. (A tulajdonos a
késõbbiekben már némileg magyarosítva, Pilvax-
ként használta a családi nevét.) A férfi már ko-
rábban is ott dolgozott alkalmazottként, így nem
volt új számára a hely. Ebben az idõszakban vi-
szonylag sok kávéház nyílt a fõvárosban, emiatt
gyakori volt, hogy a nagy verseny miatt bezártak,
majd újra megnyitottak néhányat. 1845-ben 34 ká-
véházat tartottak nyilván Pesten.

A verseny a törzsközönségért folyt, és az embe-
reket minél jobb termékekkel és finomabb kávék-
kal igyekeztek becsábítani. Többféle kávét, teát,
kuglófot, kalácsot és limonádét lehetett kapni a
Pilvaxban is, és kutyát is beengedtek a kávéház-
ba. A reformkor végére a radikális fiatalok jelen-
tõs része a Pilvaxban töltötte mindennapjait. 1843-
tól naponta itt reggelizett Petõfi Sándor, de az
ugyancsak itt alakult és mûködõ Tízek Társaságá-
nak olyan illusztris tagjai, mint Vásárhelyi Pál
vagy Vajda János költõ is rendszeresen betérõ
törzsvendégeknek számítottak. Ebben az idõszak-
ban gyakori volt, hogy szerkesztõségek, írók, köl-
tõk, más mûvészek törzshelyet választottak ma-
guknak, ezek szinte kizárólag a korban divatos
kávéházak voltak.

1846-tól a kávéházat Fillinger János bérelte Pilvax-
tól, bár a köznyelv még ekkor is a tulajdonos ne-
vén, Pilvaxként emlegette.

Ekkoriban alakult ki az a tendencia, amely a for-
radalom kiindulópontjává  tette a  helyszínt: Fil-
linger ugyanis a francia forradalom hõseinek arc-
képével plakátolta ki a helyiségeket. Ez és az ide
járó értelmiségi réteg egyértelmûvé tette, hogy itt
lesz a kiindulópontja Petõfiék forradalmának � a
márciusi ifjak a Pilvaxban beszélték meg forradal-
mi terveiket, de ugyancsak itt fogalmazták meg a
12 pontot, és Petõfi ebben a kávéházban szavalta
el elõször a Nemzeti dal-t is.
Petõfi javaslatára 1848. március 15-én a Pilvax rö-
vid idõre, egészen pontosan ugyanez év augusztu-
sáig nevet cserélt: Forradalmi Csarnok, más for-
rások szerint a Szabadság Csarnoka vált belõle. Új
nevét egy ovális, zöld alapú névtáblán fehér-piros
betûkkel jelezték.
1849. július 19-én Pilvax kolerában meghalt, né-
hány héttel késõbb Petõfi is elesett a harcmezõn.

A szabadságharc elbukása után a kávézót az Úri
utcáról, amelyen áll, Café Herrengasséra nevezték
át. Az üzemeltetõ még egy ideig Fillinger maradt,
de Õ 1851-ben felhagyott a kávézó mûködtetésé-
vel. Pilvax özvegye egy Mótz nevû kávésnak adta
ki ezek után az üzletet, aztán 1867-ben Schõja An-
tal vette át a mûködtetést, és a volt Pilvax Schõ-
ja Kávéházzá változott. Egészen 1895-ig így ma-
radt, majd Schõja fõpincére, Schowanetz Antal
vette át, aki visszaadta neki a Pilvax nevet, beke-
reteztetve kitette a 12 pontot és a Nemzeti dal-t
a falra. A régi francia forradalmárok helyére
most Petõfirõl és Jókairól festettek freskót. 1900-
ban már emléktáblát is kitettek a Forradalmi
Csarnok emlékére, ezzel a szöveggel:

1848. március 15.
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�Ez a kávéház volt 1848-ban a Forradalmi csarnok. Itt gyûltek össze naponta a szabadságért lelkesülõ
márciusi ifjak. Itt szavalta el legelõször március 15-én Petõfi Sándor a Nemzeti Dalt. TALPRA MA-
GYAR, HÍ A HAZA! Emlékük, szellemük éljen itt és mindenütt a hazán. 1900. március. Készíttette
az Országos Történelmi Ereklye-Múzeum.�

Az eredeti Pilvax épülete 1911-ben a várostervezés áldozatává vált, és lebontották. Helyén ma egy em-
léktábla jelzi, hogy ott állt a híres Forradalmi Csarnok, a márciusi ifjak kedvenc találkahelye. Megté-
vesztõ lehet, hogy ma is mûködik egy Pilvax kávéház, ezt azonban az eredetitõl pár méterre, egy má-
sik épületben üzemeltetik.

Az új Pilvax megpróbálta átven-
ni a régi hangulatát és szellemi-
ségét, de már az eredeti kávéház
sem volt olyan népszerû, mint
egykor. Inkább kegyeleti helyként
kezelték a pestiek, nem nyüzsgõ,
élettel teli találkozóhelyként, ami-
lyen Petõfiék idejében lehetett.
Ennek ellenére az új Pilvaxban
már 1927-tõl rendszeresen talál-
koztak a Petõfi Társaság tagjai.

Forrás: www.origo.hu

Drága István!

Az egyik utolsó mohikán voltál, világítótorony
voltál ebben az értékrend zavaros világban.

Együtt lélegeztél a természettel, szemedben ott
fénylett a Balaton kékje, lelkedben örök nyár
volt. Szerelmese voltál e tájnak. Szeretted az
embereket, értük dolgoztál fáradhatatlanul.
Mi is szerettünk, és mindig szeretni fogunk!

Hálával gondolunk Rád, emléked szívünkben
õrizzük! Örökre Zamárdihoz, ehhez a közös-
séghez tartozol!

Nyugodj békében!

Csákovics Gyula polgármester

Zamárdi Város Önkormányzata mély fájdalommal búcsúzik Simándi Istvántól, a város
díszpolgárától.  Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának.

Emlékét kegyelettel õrizzük.

Zamárdi Város képviselõ-testülete 
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A szeretet békéje 
Búcsú Simándi Istvántól (1927. február 19. �
2018. február 19.)

Kedves Simándi Család, kedves Rokonok, Bará-
tok, Közeli Ismerõsök, kedves Zamárdiak!
Amikor elmegy közülünk valaki, akit szerettünk,
megbecsültünk, és nevét tisztelet övezi mind a
családjában és a településen, ahol élt, szomorúak
leszünk, nyugtalanság gyötör bennünket, még ak-
kor is, ha tudatában vagyunk annak, hogy ez egy-
szer bekövetkezik. Végtisztességet jöttünk adni a
mai napon, hogy elbúcsúzzunk egy olyan kiemel-
kedõ személyiségû embertõl, akihez életében so-
kan fordultak jó tanácsért, akitõl hitelesen sok
mindent meg lehetett tudni a régi eseményekrõl,
aki éles szemmel, nyitott értelemmel fordult a vi-
lág dolgai felé a legnehezebb idõkben is. Simándi
István nem ijedt meg a munkától, nem félt dol-
gozni és elvégezni a rábízott munkát, bármilyen
minõségû legyen is az, hogy bebizonyítsa, értel-
mes ember, rátermett, miközben a nehéz politi-
kai körülmények között is megõrizte lelki tiszta-
ságát, õszinte emberségét. 

A középiskola elsõ négy osztályát Kecskeméten,
a Piarista Gimnáziumban végezte, majd Székes-
fehérváron a Szent István mezõgazdasági közép-
iskola tanulója lett. 1946-ban érettségizett. Nyolc
évig dolgozott állattenyésztési szakterületen, kü-
lönbözõ helyeken szerezve szakmai tapasztalato-
kat. 1959-tõl a központi Statisztikai Hivatalnál ti-
zennégy éven át végzett szakirányú munkát. 1968-
tól az Állami Biztosítónál dolgozott. 1987. febru-
ár 19-én hatvanéves korában vonult nyugdíjba. 
Simándi István több évtizeden keresztül részt vett
a zamárdi helytörténeti munkában, olyan sze-
mélyként, aki sokat tett a helyi emlékhelyek meg-
jelölése, megõrzése és felújítása érdekében.
Részt vett Piller Dezsõ tanár úr helyi adatgyûjté-
si és megfigyelõ munkájában. Mint a helyi Ön-
kormányzat Településfejlesztési Bizottságának
tagja, megfigyeléseit, tapasztalatait hasznosíthat-
ta helytörténeti írásaiban. Többek között mun-
kásságának és tenni akarásának köszönhetõ a
Kõhegyi Kilátó megépítése. Munkássága elisme-
réseként 2000-ben Zamárdi város díszpolgára
lett. Társadalmi tevékenysége során megalapítot-
ta a Zamárdiért Egyesületet, melynek alapító el-
nökeként 2000-tõl 2009-ig végezte az egyesületi
munkát, majd örökös tiszteletbeli elnöke 2009-

tõl. 2004-ben elsõként nyerte el a Piller Dezsõ dí-
jat. 2013-tól a �Berkenye Zamárdi Alkotókör�
Egyesület rendes tagja, a Zamárdi Baráti társaság
tiszteletbeli tagja.

Simándi István emlékét nem csak az emberek
emlékezete õrzi, hanem két kiadott kötete is, me-
lyek a fõ élettereket, Balatonendrédet, Zamárdit
és Szántódpusztát örökítik meg az 1940-es évek
közepétõl az 1970-es évekig. Mint 17 éves fiatal
legény látta Székesfehérvár bombázását, a Bala-
ton felett elhúzó, hatalmas repülõkonvojok vonu-
lását, a bevonuló orosz hadsereget, a frontvonal
ide-oda tolódását, majd az utána következõ kor-
szak visszásságait. Abban a korban élt õ, amikor
küzdeni kellett a megmaradásért, az emberi tar-
tás megõrzéséért. Lelki ereje hatalmas volt, és
ennek köszönhetõen tudott felemelkedni arra a
közmegbecsülést adó társadalmi szintre, ami mél-
tán megillette. Simándi István azok közé az em-
berek közé tartozott, akik semmilyen nehéz kö-
rülmények miatt el nem hagyták volna hazájukat.
Igazi magyar lelkülete a szülõföld és a magyar
emberek szeretetében nyilvánult meg. 

Ez a szeretet meghatározó vonása volt az õ egyé-
niségének, és ez adott neki erõt az élethez. Ezért
vagyunk most itt mindannyian, hogy mindezt el-
mondhassuk róla, akkor is, ha tudjuk és érezzük,
hogy nehéz búcsút venni attól, akit szeretünk. Ha
az õ szeretetébõl átvesszük a részünket, és meg-
próbáljuk mi is továbbadni embertársainknak, fe-
lebarátainknak, akkor megérthetjük, miért létez-
het a béke. Jézus szavait idézve:
�Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!

Olyan legyen ez a szeretet, amely jóságos, beleéli
magát embertársai sorsába, lelkébe, helyzetébe, és
nem ítélkezik. Olyan szeretet, amely nem keresi a
magáét, a maga dicsõségét. Olyan szeretet, amely
mindent eltûr, megvetést és hálátlanságot, de a di-
csõséget is� Olyan szeretet, amely a belsõ jóakarat-
tal cselekvõ segítõkészséget párosít, amely a testet, és
a lelket is táplálja�  
Simándi István jelleme felismerhetõ ebben a taní-
tásban. Ezt a fajta szeretetet sugározta magából,
és ezt hagyta ránk, ez az õ üzenete nekünk.
Legyen áldott az emléke, nyugodjon békében!
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Szakáli Anna:
Búcsúvers Simándi Istvánnak

Szomorú szívünkben hangok énekelnek:

Hol van õ? Hol van?  A test semmivé lett.

Ennyi volt. Sok? Kevés?

Kinek mennyit mértek.

Sors törvényén nem változtat az Élet.

Megszülettünk, de arra nincs ígéret,
földi életünk létezzen csak a szépnek.
Rajtunk is múlik, helyünk hol találjuk!
És ha itt az idõ, könnyû lesz halálunk?

Nyugodalmas lesz az utolsó óra?
Figyel valaki a végsõ búcsúszóra?
Vitorlát bont hajód, messzi útra kész,
Fény-tengeren hajóz egy vén tengerész.

Dúdolva kel fodrozó hullámokon át,
- könnyû szél dagaszt feszülõ vitorlát -
s a szeretett dal felcsendül merészen:
�szõke kislány sétálgat a réten�*

Ez éltetett téged annyi éven át,
a nóta, a munka, a szeretõ család.
Fába vésted annyi gyönyörû álmod,
semmi nem törte meg igaz magyarságod.

Kincs, gazdagság álmaid nem zavarta,
az életnek voltál terhet vivõ rabja.
Megbabonázni a szép, a jó tudott,
emberséged az égi könyvbe íródott.

Láttad a háború embertelenségét,
megmentett pilóta** hálás örömkönnyét.
Láttad szépségét a balatoni tájnak,
kilátó kövei neked köszönve állnak.

Mindig azt mondtad, írni szeretnél még.
Mégis ránk szakadt a távoli messzeség. 
De kedves emléked addig velünk él,
�míg a mi lelkünk is a túlsó partra nem ér.

***

* magyar nóta (Dankó Pista szerzeményét
(1858 � 1903) PÓSA LAJOS (1850 � 1914)
versére, Palló Imre (1891 � 1978) énekelte)

** Bob Carpenter pilóta 45 év után (1990-
ben) visszalátogatott Balatonendrédre,
ahol a szõlõültetvények közé zuhant a gé-
pe. Simándi István szemtanúja volt a gép le-
zuhanásának, és a pilóta megmenekülésé-
nek.
Találkozásukat a Zamárdi Hírmondó és a
Somogyi Hírlap cikkeikben megörökítet-
ték. A Balaton 2018. február 27-én. Fotó: Sz.V.
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ÓVODA HÍREI

A tél utolsó hónapjában összefoglaltuk, átismételtük újon-
nan szerzett ismereteinket, a téli öltözet, sportok, idõjárás,
állatok téli élete mind- mind szóba került.  Február 2-a a
macikról szólt, a csoportokat plüssmackók lepték el, a gye-
rekek szuperbarlangokat építettek, és az óvó néniktõl is ró-
luk szóló meséket, énekeket ismerhettek meg. A néphagyo-
mányt jól ismerik a gyerekek, mindannyian tudták, hogy a
maci-jóslás alapján hamarosan itt a tavasz, hiszen puha és
szõrös barátaink nem látták meg árnyékukat. A madarakról
továbbra is hétrõl hétre gondoskodtunk, folyamatosan töl-
töttük a madáretetõket. Nem szegte kedvünket, hogy nem
volt hó, bánkódás helyett inkább pillanatok alatt gyúrtunk
néhány papírgalacsint, és máris tudtunk csatázni, repülhet-
tek a csoportszobában a papírgolyók. A gyerekek ezt is épp
úgy élvezték. A kis ovisok szerint a sok hóemberrõl és tél-
rõl való éneklésnek és verselésnek végre meglett az ered-
ménye, február végén örülhettünk egy-egy hóesésnek.

Ahogy felfedezték, hogy hull a hó, rögtön csizmába, overál-
ba ugrottak és irány az udvar, a Balaton-part. Ilyenkor sor-
ra építettük a hóembereket, önfeledten hócsatáztunk és a
szánkók is elõkerültek. Nemcsak az évszakhoz kapcsolódó
témákat aknáztuk ki, de mindenki lázas készülõdésbe kez-
dett, hiszen a gyerekek egyik kedvenc hagyománya, a far-
sang közeledett. Ilyenkor a csoportok a választott jelmez
köré építenek mindent, a gyerekek nemcsak a témához
kapcsolódó verseket, dalokat tanulgatják a farsangi mûsor-
ra, de kiveszik részüket a csoportszoba, faliújság díszítésé-
ben, a jelmezkészítésben is. Így hétrõl hétre, napról napra
egyre több részlet készül el, ami aztán farsang napjára válik
egésszé és teljesedik ki. Az almások idén szó szerint bohóc-
kodnak, mókás bohócoknak öltöznek majd. A tulipánosok
sárkányokkal, manókkal és más mesebeli lényekkel teli or-
szágba repítenek minket. A nyuszisok ezúttal egérfület és
farkat növesztenek, a gyerekek és felnõttek körében is jól
ismert és nagyon kedvelt Minnie és Mickey egereknek öl-
töznek majd. A manó csoportos lányok gyönyörû királylá-
nyokká, a fiúk pedig hõs lovagokká fognak farsang napján
változni. A várva várt nap 23-án pénteken érkezett el, a gye-
rekek izgatottan érkeztek az óvodába, rögtön belebújtak
jelmezeikbe, és azokban játszottak. 10 órakor közösen fel-
vonultunk a tornaterembe, ahol az óvó nénik egy elõadás-
sal kedveskedtek. Az aranyszõrû bárány címû vicces mesé-
vel nevettették meg a gyerekeket. Ezután a csoportok meg-
mutatták egymásnak jelmezeiket, és egy-egy énekkel, tánc-
cal bemutatkoztak a többi csoportnak. A közös vigadozást
táncolással és mókás labdajátékokkal zártuk. A délutáni pi-
henés után újra jelmezt öltöttünk, az ovisok szüleiket vár-
ták fél 4-re, hogy nekik is megmutathassák jelmezeiket, az
általuk készített díszletet, és persze a farsangi mûsort is elõ-
adták. A vendégeket farsangi fánkkal kínáltuk. Az ügyes
szereplésért jutalmul minden ovis zsákbamacskát kapott
ajándékba, tele apró mütyürrel és finomsággal. 

A hónap végén a szülõk is jót mulathattak a szombati SZM
bálon. A jól sikerült bál bevételébõl az idei évben a veszp-
rémi állatkertbe visszük el a gyerekeket gyereknap alkalmá-
ból. A tombola és egyéb anyagi támogatást ezúton szeret-
nénk megköszönni a gyermekek nevében. 
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ISKOLAI HÍREK

Február 2-án a siófoki zeneiskolások és tanáraik szerepeltek a közösségi házban. Az alsósok nagy-
on jól szórakoztak a �Maszkabál�-koncerten.

7-én amíg a másodikos lányok a fogorvos bácsinál és Vali néninél jártak, addig a fiúk a 
könyvtárban bõvítették ismereteiket.

9-én nagyon szépen feldíszítettük a tornatermet: farsangi bált szerveztünk. Ezúttal a 
�Téli-parti� sikerén felbuzdulva- egyszerre tartottuk mindenki számára. Úgy gondol-
juk, jól bevált az újítás. Tombola, zsákbamacska, táncverseny, iskolatánc, diszkó szí-
nesítette a rendezvényt.
Nagyon szépen köszönjük a szülõknek az ötletes jelmezek készítésében, a szendvics-
és süteményellátásban, a lebonyolításban, a tombolák összeállításában, a büfében, a
takarításban nyújtott segítségét, fáradozását.
Nagy köszönettel tartozunk Kokas Istvánnak és Szabó Gábornak, akik 
zeneszámokkal nagyban hozzájárultak a remek hangulathoz.

10-én indult útnak és egy hétig élvezhette iskolánk 26 tanulója lengyel testvériskolánk 
vendégszeretetét. Az élményekrõl Brucker Márta/5.o./ számol be.
Az itthon maradottak egy újabb pihenéssel készülhettek a 2. félév leküzdésére.

19-én lezárult a 8. osztályosok dilemmája: ekkor kellett elküldeni jelentkezésüket válasz-
tott középiskolájukba. 

20-án intézményi tanfelügyeleten esett át iskolánk. Sok-sok dicséretet kaptunk.
*

A Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulójában remek eredményeket értek el tanulóink.
GÁL LÁSZLÓ és NAGY NADIN holtversenyben nyerte a nyolcadikosok versenyét. Jandó Szabolcs a 7., Szabó
Petra a 8., Takács Flóra a 9. helyen végzett. A 7. osztályosok  mezõnyében ERDEI CSENGE a 2., BALOGH
HANNA a 3. helyet szerezte meg.
Az országos döntõn március 23-án Laci, Nadin és Csenge képviseli iskolánkat és a megyét.
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Könyvtár- iskola

Hogy milyen jó a Városi Könyvtár és iskolánk kapcsolata, azt évrõl  évre számtalan színvonalas rendezvény bi-
zonyítja. 
Ezúttal a negyedik osztályosok ünnepelték a könyvtárban a magyar kultúra napját.
Többen versekkel, mesével, népdalokkal készültek. Kivágó Fanni, Szabó Lili kézmûves alkotásaiból és Baricza
Johanna rajzaiból kis kiállítást rendeztünk. 
Ámulattal hallgattuk Péter Kincsõ és Nagy Márton zongorajátékát. Kincsõ bemutatta nekünk azt is, hogy mi-
lyen tehetségesen szólaltatja meg a klarinétot. Erdei Csanád érdekes elõadást tartott a Rubik- kockáról, s be-
mutatta nekünk a különféle Rubik-termékeket.
Ildi néni nagyon megdicsérte a negyedikeseinket. Ügyesek voltatok!

H.J,

Iskolai sport
A 15. alkalommal megrendezett Jégvirág terematlétikai versenyen Balatonszemesen kis, de lelkes csapattal
vettünk részt.

Aranyérmeseink: Ficsor Nóra (medicin dobás), Ficsor Zsófia (30m futás), Pintér Emma (magasugrás),
Ezüstérmeseink: Ficsor Zsófia (helybõl ugrás), Pintér Jázmin (magasugrás)
Bronzérmeseink: Balázs Attila (helybõl ugrás, medicin dobás), Bölcsik Rozi (7 körös futás) Szabó Vivien (me-

dicin dobás), Tóth Hanna (helybõl ugrás)
Nem sikerült az érem, de szép eredményt ért el Battonyai Boldizsár a dobásokban (4., 5. hely), Újvári Patrícia
30m futásban (4. hely)
Február 23-án a pécsi regionális tollaslabda diákolimpiai döntõn jártunk. Iskolánk 10 tanulója adta a Somogy
megyei csapat felét. SZABÓ RÉKA 6/6 gyõzelemmel lett bajnok! FICSOR NÓRA, KIVÁGÓ FANNI ÉS TÓTH
PÉTER is felállhatott a dobogó 3. fokára. Szabó Gergõ csak a rosszabb szettarányával lett 5. Tóth Hanna 6.,
Nagy Márton és Nadin a 7., Ficsor Zsófi 10. lett. Érmeseink bejutottak a márciusi országos döntõre, melyet
Kiskunfélegyházán rendeznek meg.
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Február 10 � én, szombat reggel 7 órakor hatalmas
csomagjainkkal útnak indultunk Ustrzyki Dolnéba. 
11 órás hosszú utunk alatt háromszor megálltunk pi-
henni, majd este 6 órakor fáradtan megérkeztünk a
szállásra. Lepakoltuk a holmijainkat, majd lementünk
vacsorázni. Másnap reggeli után sétálni indultunk a
városba. Délután felvettük a sífelszerelést, a haladók
síelhettek is. Hétfõn testvériskolánkban kézmûves
foglalkozáson vettünk részt, ahol gyönyörû üvegfest-
ményeket készítettünk. Délután síoktatásunk volt.
Kedden délelõtt táncoltunk, délután korcsolyáztunk.
Este a lengyel diákokkal közös diszkót szerveztek szá-
munkra.
A következõ napon Rzeszówba kirándultunk. Megte-
kintettünk egy pincerendszert, s még egy csokoládé-
gyárba is betértünk, ahol saját csokit készíthettünk.
Csütörtök a sportról szólt, délelõtt korcsolyáztunk,
délután síeltünk. Már mindenki tudta, hogyan kell csi-
nálni. Hatalmas élmény volt megtanulni síelni és a ha-
vas domboldalon siklani. Másnap ismét ellátogattunk
az iskolába, ahol a lengyel gyerekekkel együtt sport-
foglalkozáson vettünk részt. Délután a síelés mellett
sokan a snowboardot is kipróbálták. Szomorú volt
mindenki, amikor letelt az idõ, és vissza kellett ad-
nunk a felszerelést. A vacsorát követõen összepakol-
tuk csomagjainkat.
Szombaton a reggeli után beszálltunk a buszba, és ha-
zaindultunk. A hosszú út után végre újra láthattuk
családtagjainkat. Számomra nagyon jól telt a síszünet. 
Köszönöm, hogy részese lehettem ennek az útnak. 

Brucker Márta, 5. osztály. 

Látogatás lengyelországi testvérvárosunkban
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Beszámolók, hírek
Két olyan megvalósult eseményünkrõl emlékezek meg,
amelyekrõl érdemes pár mondatot külön is írni. Szokásos
februári humoros estünkön Muszka Sándor és Orbán János
Dénes székely írók léptek fel. Kiválóan idézték meg írásaik-
kal a székely észjárást, amely alapjában véve derûs, kacag-
tató és egyúttal különleges hungarikum. Csak a farsang el-
múltával, a böjti idõ elején tudtak a messzi távolból eljönni
hozzánk, éppen ezért köszönöm nekik, hogy a népi humor-
ra jellemzõ szabadszájúságot korlátozták, tekintettel a kö-
zönség sorai közt lévõ vallásos személyekre. Nekem többek
közt nagyon tetszett a székely öreg látogatása a budapesti
luxus szállodában történet, a két atyafi repülõútja
Szeredából Budapestre eset, azután a vásárhelyi színházba
betévedt góbék élményei. Sokat nevettünk azon este, vagyis
székelyesen mondva, �kacagtunk� vendégeink
�nyeletlenkedésein�, értsd: komédiázásain.

Hagyományos téltemetõ vigasságot is tartottunk
februárban a gyerekeknek. Idén az volt a célunk, hogy ez
alkalommal táncházi formában találkozzanak a néptáncos
gyerekcsoportok tagjai egymással és a Sulyom együttes tag-
jaival. Tapasztalják meg, hogy a néptánc nemcsak mûvésze-
ti tantárgy, hanem kiváló szórakozási alkalom! Sajnos, ke-
vés általános iskolás diák jött el. Talán az volt az oka, hogy
kedden már befejezõdött azon a héten a tanítás és elég sok
táncos gyermeket érintett a lengyel kirándulás. De általá-
nos oka is lehetett ennek. Mindegy már. A Sulyom néptán-
cosok remek vigasságává vált ez az alkalom. A Mátyás-nap-
hoz kötõdõ madarak ébresztéséhez szükséges sípokat, kicsi
köcsögdudákat Gubányi Kata segítségével készítették el az
érdeklõdõk, aztán különbözõ tájak muzsikájára táncolva
beindult a táncház. A Dió Banda szolgáltatta a talpalávalót.
A szünetekben a mai korra átszabott formában farsangi
szokások kerültek elõ: hajdan a pártában maradt lányokkal
húzatták a legények a tuskót. Most az �igazira�, a nagy Õ-
re vágyó lányok húzták önkéntes alapon. Régen Cibere vaj-
da és Konc király maskarás alakjai küzdöttek a nagyböjt és
a farsang képviselõiként. Most a két fél fejfedõi jelezték,
hogy ki melyik, és viadaluk lényege abból állt, ki tudja a má-
sik lábára kötött lufit elõbb kipukkasztani. Többfordulós já-
ték lévén, 2:1-re nagy nehezen a böjt nyert. De hát ez így
van jól. A következõ szünetben egy hargitai óriás medve je-

lent meg táncoltatójával, de aztán elszabadulva, mivel hím
volt õkelme, kissé veszélyeztette a lányokat. A harmadik
táncszünetben az udvaron elégettük a háromfejû, elszáradt
karácsonyfa testû télbábut. Köszönöm Szugfill Zsoltnak,
hogy a vigasság táncmestere volt és Katának is a szokásos,
ötletes kézmûves tanítóságot. Az igaz, hogy a téltemetõ vi-
gasság után megérkezett az igazi tél, de a téltemetés a lel-
künkben zajlik igazán, és azt jelenti, hogy idõjárás ide vagy
oda, mi már ráhangolódtunk a tavasz közelgõ érkezésére!

Márciusi programjaink közül a két kézmûves fog-
lalkozáson kívül kettõ másikat emelek ki. Egyik a napján
tartandó 48-as ünnepségünk. Rendezvényünk díszvendége
Dr. Szakály Sándor a Veritas Történetkutató Intézet igazga-
tója lesz, a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitünte-
tett professzor. Fellép az ünnepségen a férfiakból álló Pan-
nónia Citerazenekar is. Idén nem lesz fáklyásmenet, hanem
az ünnepség zárásaképpen a Szabadság téren koszorúzzuk
meg a zamárdi nemzetõrök emlékmûvét. No, de azért, hogy
lobogjon idén is fáklya, az ünnepi mûsort adó ötödikes diá-
kokat kérjük fel, a Szabadság térre történõ vonulás során
vigyék kezükben a szabadságlángos jelképeket!

A másik érdekes programunk a hagyományos már-
ciusi somogyi honismereti túránk lesz. Idén Látrány környé-
kére megyünk autókkal, és ott teszünk meg gyalog egy jó-
kora kört. Feltéve persze, ha az idõjárás megengedi.
Nem tüntettem még fel, mert idõpontja még nincs meg, de
jelenleg is várom Fa Nándor visszajelzését. Õt is márciusra
hívtam meg. Bízzunk benne, hamarosan vendégül láthatjuk
õt!

(GP)

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

március
1-e, 9:00: vegyes vásár
2-a, 18:00: Vadásztársasági gyûlés
2-a, 17:30: Színházi járat Veszprémbe
5-e, 17:00: NABE-rendezvény
7-e, 9:00: Szilvi használtruha-vásár
9-e, 9:00: vegyes vásár
10-e, 15:30: Berkenye irodalmi est
12-e délelõtt: Iskolások gergelyjárása az óvodában
14-e, 17:00: Kézmûves készülõdés a másnapi 48-as
ünnepségre
15-e, 17:00: Városi 48-as ünnepség: Ünnepi beszé-
det mond Dr. Szakály Sándor történész professzor,
mûsort adnak az 5. osztályos diákok, fellép a Pan-
nónia Férfi Citerazenekar. Utána koszorúzás a Sza-
badság téren.

20-a, 9:00: német használtruha-vásár
24-e, 9:00: Tavaszi honismereti túra Látrány környé-
kén (jó idõ esetén)
27-e, 9:00: vegyes vásár
28-a, 17:00: Húsvéti kézmûves készülõdés (tojásfes-
tés és más praktikák)

Keddenként 16:00: jóga-torna, 18:00: nõi kar; szerdán-
ként 17:00: Reni-jóga; péntekenként 18:00: Szakasztó
népdalkör, és ebben a hónapban csütörtökönként
17:30-tól passió-próba.

Figyelem! A vásárokat � mint ahogy a múlt hónap-
ban is történt � a lapzárta után le is mondhatják, te-
hát a fenti jelzésük nem feltétlen bizonyosság!
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 

Február közepére elkészült nyomtatott formában a városi
rendezvénynaptár. Elérhetõ a Tourinform irodában, Város-
házán, Közösségi Házban, valamint letölthetõ a város hon-
lapjáról.

Turisztikai vásárok
Az idei évben is több belföldi turisztikai vásáron jelenik
meg irodánk, személyes részvétellel képviseljük a várost. 
Az elsõ idén a budapesti Utazás Kiállítás (március 1-4):
ahol új, önálló standdal jelenünk meg. Ezt követõen az
érdekldõk találkozhatnak a város kiadványaival az alábbi
vidéki vásárokon:

Miskolc: március 9-10, Debrecen: március 23-25, Székesfe-
hérvár: március 24-25, majd Szolnok: április 6-7.  

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
Zamárdi antológia: 2.000 Ft
Orgona CD-k: 2.000 Ft
Zamárdi séták: 550 Ft
ÚJ galléros pólók Zamárdi logóval már kaphatók, kulcs-
tartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag ), névjegytartó, baseball
sapkák, strandtáskák, bögrék, esernyõ,Orgona CD, 

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

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my lake
fesztivál jegyárusítás 2018-ban is!
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Márciusban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk ked-
ves Ügyfeleink rendelkezésére.
A turisztikai vásárokon való részvétel miatt lehetnek válto-
zások a nyitva tartásban. Errõl az iroda ajtaján tájékoztat-
juk Önöket. Megértésüket, türelmüket köszönjük szépen! 

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

KEDVES OLVASNI, JÁTSZANI SZERETÕ KÖNYVBARÁTOK!

A hagyományos �könyves� városi vetélkedõnket 2018. április 7-én
(szombat) 9 órától rendezzük a Közösségi Házban.
Választott regény: Méhes György : Kolozsvári milliomosok.
A Trianon elõtti és utáni erdélyi társadalmat örökíti meg Méhes György
ebben a mûvében.

Csoóri Sándor így ír errõl: � Méhes György lett a Nagy Mesélõ. Õ lett Er-
dély �Láthatatlan embere�, a csöndes és titkos ellenálló, hiszen aki me-
sét ír diktatúrák ideje alatt, végig arról beszél, hogy a gonosznak el kell
tûnni, s az igazságnak pedig gyõznie kell. A 20. század elsõ felének színes

korrajza. Pénz, hatalom, szerelem és derûs nosztalgia. �
Jó felkészülést kívánunk a csapatoknak!

Városi Könyvtár
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BERKENYE KÖR HÍREI



2018. március 17.oldal Zamárdi Hírmondó

NABE HÍREK

Felhívás kirándulásra

Március 22-én ünnepeljük a víz világnapját. Ebbõl az
alkalomból a NABE zamárdi csoportja tanulmányi
kirándulást szervez a szlovákiai bõsi vízlépcsõhöz.

A Csallóköz szívében fekvõ Bõs határában található a
falu nevét ismertté tevõ vízerõmû, amely Szlovákia
legnagyobb vízerõmûve. A vízerõmû létesítésének
eredeti célja az árvízvédelem, az energiatermelés, a
hajózhatóság biztosítása és területfejlesztés volt.
Megismerhetjük , hogy mindezek milyen ökológiai
hatássai voltak a környezetre.

Kirándulásunk programja: az erõmû és a környék
nevezetességeinek megtekintése, hajózás a Dunán

A tanulmányút idõpontja: 2018. március 24. szombat

Részvételi díj: NABE- tagoknak: 2500 Ft/fõ
családtagoknak, barátoknak :4000 Ft/ fõ

A sétahajó és a belépõjegy ára: kb. 12 E/ fõ

Jelentkezési határidõ: 2018. március 14.

Jelentkezéseteket Kajdiné Ica a 30-947-2925 és
Tóthné Ildikó a 30-313-8310 telefonszámokon vár-
ják.

� A turistaság a honismeret és a honszeretet abc-je.�

2018.02.03-án 16 órakor a közösségi házban vendégünk volt Jakab Sándor, Kenyeres Oszkár (a Haza-
járó-k) valamint Varga Csaba hegymászó.

351. közönségtalálkozójukon hallhattuk, hogy 2017-ben a Kárpát-medence mely tájait barangolták be,
megismertetve a nézõkkel hazánk természeti és kulturális értékeit, történelmi emlékhelyeit. 

2017-ben rangos elismerésben részesült a stáb, a magyar sajtó kategóriában elnyerték a Prima Primis-
sima közönségdíját. 

Megtudhattuk hogyan és hol találkoztak elõször Varga Csaba nagyváradi hegymászóval, aki beszélt kö-
zös kárpáti túráikról és ázsiai expedícióiról. Csaba járt már Tien-san, a Karakorum hegységben és a Hi-
maláján is. 2017-ben pedig 3. magyarként mászta meg a világ nyolcadik legmagasabb hegycsúcsát, a
8163 méter magas Manaszlut, a �Szellemhegyet�. 2015-ben a rossz idõ miatt nem sikerült feljutnia a 8611
méteres K2-re, ezért tavaly egy hirtelen ötlettõl vezérelve úgy döntött, hogy nekivág a Manaszlunak. Vé-
gül oxigénpalack és serpák nélkül sikerült feljutnia a csúcsra, ahol kitûzhette a magyar zászlót.
A Nõk a Balatonért Egyesület 2017. októberében kötött egy szövetségi megállapodást a Hazajáró Honis-
mereti és Turista Egylettel, melynek célja az alábbi megállapodásban lett rögzítve.

S.R.I.
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Március 3-án pápai testvérszervezetünk
meghívására három tagú küldöttségünk
képviseli egyesületünket a Megújulás Klub
egészségnapján. 

Az elmúlt évhez hasonlóan nõgyógyászati
szûrésre kaptunk lehetõséget a siófoki kór-
házban.

Március 20-án fél tíztõl háromnegyed tízig
7 fõ, 21-én fél tízkor 3 fõ vizsgálatát végzik
el. 
Dr. Fülöp Zoltán fõorvos március 26-án
/hétfõn / és március 28-án / szerdán /fél ki-
lenctõl fél egyig komplex ultrahangos vizs-
gálatot végez a siófoki rendelõintézetben.
Jelentkezni ugyanakkor és ugyanúgy le-
het, mint a nõgyógyászati szûrésre.

Jelentkezni a március 12-i összejövetelün-
kön lehet fél öttõl Takácsné Szilvinél./ Vagy
március 12. elõtt telefonon 17 óra után a
06/ 30/ 850 � 9911 telefonszámon/
Egynapos kalocsai kirándulásunk idõpont-
ja április 14 /szombat/. Jelentkezni Perge
Krisztinél lehet a márciusi összejövetelen.
Tagdíjbefizetés ugyanekkor fél öttõl.
Kérjük, jelentkezzenek március 12-i össze-
jövetelünkön fél ötkor mindazok, akik az
egri kirándulásunkon /szeptember 29-30/
részt kívánnak venni. Szeretnénk a megfe-
lelõ szállást idõben lefoglalni.
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��A világot nem a jólét fogja lakha-

tóbbá tenni, hanem a szeretet...�

/Szent - Gály Kata/

A Katolikus Karitász - mint minden évben - idén is

élelmiszergyûjtést kezdeményez a nagyböjti idõ-

szakban. Az országos akciót �Tartós szeretet� né-

ven hirdeti; a tartósságot nem csak a szeretetre vo-

natkoztathatjuk, hanem a kért élelmiszerre is. 2018-

ban korán ünnepeljük húsvétot, nem telik el annyi

idõ a karácsonyi és a nagyböjti gyûjtés között, mint

az elmúlt években, de azért bízunk abban, hogy az

élelmiszer mennyiségét ez nem befolyásolja... A

félreértések elkerülése végett írom, hogy a

Zamárdiban - vagy máshonnan - kapott élelmiszert

mindig a településünk rászorulói között osztjuk

szét.

Sajnos nálunk is vannak olyanok, akik a létmini-

mum határán vagy az alatt élnek. Szeretnénk most

is legalább annyi - 15 - családnak/egyedülállónak

csomagot összeállítani, adni, mint decemberben.

A helyi gyûjtés március 5-tõl 18-ig tart. Elsõ nap,

március 5-én - hétfõn - 14 és 16 óra között a kar-

itász - teremben /Fõ utca - Honvéd utca sarka/ tud-

juk átvenni az adományokat, 10-én, 11-én, 17-én és

18-án /szombatokon, vasárnapokon/ misék elõtt a

templomban kihelyezett kosárba lehet tenni.

Egyéb adományok hozatalára és elvitelére minden

hónap elsõ hétfõjén �nyitottak� vagyunk a fent em-

lített helyen és idõben. Második negyedévi fogadó-

napjaink: április 3. /kedd; húsvéthétfõ helyett/, má-

jus 7. és június 4.

Telefonos elérhetõség: 348 - 524; 30 - 373 - 4760

Segítõkészségüket, jólelkû adományaikat a rászo-
rulók nevében is köszönjük!

B. Sch. M.

A csend gyógyító ereje

Hangoló Darnói doktor elõadásához

Nem ismerjük az igazi CSENDet. Csak hisszük,

hogy csendben vagyunk, de az igazi CSEND be-

lül van, mélyen. Nem is találkozunk vele. El sem

jutunk hozzá, mert félünk tõle. De miért? 

Ha vissza is vonulunk, a gondolataink ellepnek

bennünket, és eltorlaszolják a CSENDhez vezetõ

utat.

Sõt, öntudatlanul menekülünk elõle. De miért?

CSEND híján a gondolataink és érzelmeink au-

tomatikus folyamatokon keresztül irányítják a fi-

zikai test mûködését, ami nem marad következ-

mények nélkül. De hogyan?

Az igazi CSEND beszédes, a legtisztább forrással

köt össze. Ám odáig el kell jutni. De hogyan?

Az elõadás választ ad a kérdésekre, bemutatja a

CSEND megnyilvánulását testi, lelki és szellemi

szinten, utat mutatva azoknak, akik betegek,

azoknak, akik még nem betegek, de a szerveze-

tük már az elhangolódás jeleit mutatja és azok-

nak, akik bölcs elõrelátással érdemben szeretné-

nek tenni önmagukért, hogy elejét vegyék bármi-

lyen betegség kialakulásának. Mert �ha a lelked-

ben béke van, a testedben sem dúl háború�. 

www.darnoitibor.hu

www.hop.gyogyuljvelem.com

Karitász hírek
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PETÕFI SE HÍREI

Zamárdiban télen sem áll meg a
futball, hiszen számos téli kispá-
lyás tornán indítottuk csapatain-
kat minden korosztályban, vala-
mint részt vettünk meghívásos te-
remtornákon az utánpótlás kor-
osztállyal. Ezek közül megemlíte-
ném az Andocson rendezett 1.
Szent Ferenc tornát, melyen az U-
11 korosztáy a harmadik helyet
érte el. Emellett még február 17-
18-án a helyosztó mérkõzések le-
játszásával befejezõdtek a So-
mogy megyei Felnõtt Téli Mûfü-
ves Bajnokság küzdelmei. 

MLSZ SMI Mûfüves Balaton
csoport végeredmény

1  TABI VSC

2  KARÁD SPORT CLUB

3  TAMÁSI 2009 FC 

4  ZAMÁRDI PETÕFI SE

5  BALATONFÖLDVÁRI SE

6  NÁGOCS SE

7  KOPPÁNYVÖLGYE FC

8  NKSE BALATONSZÁRSZÓ

9  BALATONENDRÉDI H. FC

Január hónapban befejezõdtek a
téli megyei ifjúsági futsal bajnok-
ságok, melyeken mi is indultunk
három korosztállyal. Az eredmé-
nyek még nem tükrözik a sok be-
fektetett munkát és energiát, de a
létszámok emelkedése szinte
minden korosztályban a duplájá-
ra nõtt. Valamint egyre színvona-
lasabb körülmények között edz-
hetnek és sajátíthatják el a labda-
rúgás alapjait. Ez azért is öröm
számunkra, mert nem csak a gye-
rekek érzik jól magukat, hanem a
szülõk is. Joggal lehetnek büszkék a gyermekeikre a labdarúgásért mutatott szeretetük és edzéslátoga-
tottságuk miatt. Igen, van hova fejlõdnünk, rengeteg munka áll még elõttünk, de tudjuk, hogy jó úton ha-
ladunk. Az elnyert TAO-s pályázatok, az ehhez való önrészt, amit a zamárdi önkormányzat külön biztosít
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Atlétika:

Február 25. Géza nap. A 7. nélküle... Az 5. vele...
Mert nekem, nekünk, Zamárdi atlétáknak és még
vagy 20 �vidéki� gyereknek-felnõttnek Õ továbbra is
példakép. Akik tapasztalták a jelenlétét. A mosoly
mellett a kellõ komolyság, a verseny okozta bizsergés-
izgalom átjárta a termet. Nem csak élményt, de egy
darabot is adtunk az emlékébõl. Kívánsága szerint.
Ha egy gyerek nem szerzett érmet a körzeti
versenyen, akkor adott a sajátjaiból. Ma is. Mert így
akarta. A csillogó szemek többet érnek minden
aranynál. Ha példaképek kevesen is vannak, de palán-
ták egyre többen. Csehi Gréti, Nagy Gergõ, Tóth Peti

és én itthon tartottuk a fele kupát. Az egyesületünk
színeit képviselõ Simon Csenge is hazavihette ezúttal
végleg (3 gyõzelem) a serleget.
Tavaly óta a REAC atlétái is sokat fejlõdtek lelkes
edzõjük Patinszki Andreának köszönhetõen. A
gyõztesek megküzdöttek az aranyért, ahogy Õ akar-
ta... Mert az élet nem ad semmit ingyen, azért tenni-
dolgozni kell. Reméljük a palánták felcseperedve
hamarosan példaképekké válnak kortársaik, utódaik
szemében. Tovább viszik Dobribán Géza
szellemiségét. Mi emlékezni fogunk szeretett sportjá-
val jövõre is. Géza nap környékén....

Galó Tibor kertész

számunkra, mind-mind a jövõ ge-
nerációját segít építeni. Itt emel-
ném ki az U-13-as korosztályun-
kat, akik szinte ezeken a tornákon
alakultak újjá, mert az elmúlt
években a létszámhiány miatt
nem tudtuk õket versenyeztetni. A
mutatott elszántságuk, hozzáállá-
suk mindenképp példamutató, és
ezt a hozzáállást és alázatossá-
got szeretnénk minden korosztá-
lyos focistánktól, hiszen ez az
alapja minden versenysportnak.

Hajrá, Zamárdi!
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Gránit, márvány, andezit, travertin,
mészkõ burkolóanyagok, lépcsõk,
párkányok

Hõszigetelõ rendszerek:
EPS, Grafitos rendszer

Gipszkarton és tartozékok

Szigetelõ anyagok: 
polisztirol, üveggyapot, bitumenes lemez

Ömlesztett anyagok: 
sóder, homok, murva, kulé kavics

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

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

Útépítési anyagok: 
útszegélyek, kerti szegélyek

Vízépítési és csatornázási anyagok:
KG és PVC csövek, idomok, szerelvények,
betoncsövek, kútgyûrûk, akna elemek, me-
derlapok, KPE csövek, folyókák

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

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

Barkácsanyagok:
vágókorongok, mérõeszközök, kéziszer-
számok

Védõfelszerelések:
bakancsok, kesztyûk, védõszemüvegek,
fejvédõk

Tevékenységi körünk közé tartoznak még:
- gépi földmunkavégzés, - kisgépek, lap-
vibrátorok, döngölõbékák, betonvésõk
bérbeadása

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

Termékeink:

Zamárdi felsõ Vadkacsa sor 30.
Telefon:

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

H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00
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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: 2018. március 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP

Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu

MISEREND
2018. március

Zamárdi plébániatemplom
Csütörtök: 17:00 óra
Péntek: 17:00 óra 

elötte 16.30. Keresztút
Szombat: 17:00 óra
Vasárnap: 8:30 óra
Balatonendréd:
Vasárnap: 10:00 óra

A húsvéti idõ miserendje elérhetõ a plébánia honlapján:
http://zamardi.plebania.hu/miserend.html

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság

bekötését valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.
Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.

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

e-mail:mvarnagy@freemail.hu

Épületek teljes körû bontása-
elszállítása,tereprendezés,veszélyes fák

kivágása, udvar karbantartás, költöztetés,
fuvarozás.

Tel:  30/2073 932, 30/4455 518

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


