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Prigliné Zsuzsa:

Tavasz

Itt vagy hát, te mindig várt tavasz!

Madárdallal, szellõk szárnyán,

lecsusszantál a nap aranyló sugarán.

Nem is tudom, igaz- e, hogy várom,

hogy szótlanul megcsillanj egy ágon.

Elmerengek hosszan, nézem csodáid,

nyíló virágaid, rügyet bontó fáid,

Madarak szava, a tavasz édes csendje,

megint lenyûgöz a természet rendje.

Ez a tavasz is itt van, már sokadjára,

oly szép lenne, ha az út végén is,

derûs mosolyával, nyíló virágokkal, 

minden illatával, akkor is ott várna.

Zelk Zoltán
Tavaszi dal

Egy, kettõ, három, négy,
kis õzike hová mégy?

-Elég, hogyha tudom én:
tavasz elé futok én!

Egy, kettõ, három, négy,
te kis nyuszi hová mégy?

-Se erdõbe, se rétre:
a szép tavasz elébe!

Egy, kettõ, három, négy,
te kis madár vígan légy:
olyan szép dalt daloljál,

szebb legyen a tavasznál!

Fotó: Horváthné Herczeg Zsuzsa
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. január 29-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester köszöntötte az ülésen jelenlévõ dr. Kiss Pált, aki a Siófoki Járási Hivatal vezetõje 2017 no-
vembere óta. 

Dr. Kiss Pál elmondta, hogy 2017. november 1-jétõl nevezték ki a hivatal vezetõjévé. A siófoki járás területéhez tartozik
Balatonföldvár, ahol jelenleg kormányablak kialakítása van folyamatban, addig az okmányirodai ügyintézést Siófokra he-
lyezték át.Ezen kívül a földhivatal fogadótere is megújul. A siófoki járáshoz tartozik még a tabi munkaügyi központ is.

A képviselõ-testület

1. Zamárdiért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása
- tudomásul veszi Gulyás Józsefné kuratóriumi elnök kuratóriumi tagi és elnöki tisztségérõl történõ lemondását.
- õ a kuratórium új tagjának, és az elnöki tisztség betöltésére felkéri Szabó Adrienn zamárdi  lakost.   

2. Kamarell Károly zamárdi ingatlantulajdonos kártérítési igénye
- Kamarell Károly által elõterjesztett kártérítési igényt elutasítja, mivel sem egészben sem részben nem terheli 

felelõsség az önkormányzatot az el nem hárítható vihar okozta károkért.

3. Zamárdi 2987/33. ( Bácskai utca) helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan- beruházás megvalósítása érdekében- ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánítása
- a város stratégiai fejlesztésének részét képezõ vízparti településközpont megvalósításának elõsegítése érdekében

az alábbi határozatot hozza:
- támogatja, hogy az Önkormányzat a 2987/33. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant beruházás megvalósítása 

érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa.

4. Vízparti településközpont megvalósításának elõkészítése
- a város stratégiai fejlesztésének részét képezõ vízparti településközpont megvalósításának elõkészítése érdeké-

ben az alábbi határozatot hozza:
- a Nagyváradi köztõl a Bácskai utcáig történõ térkõ burkolástól eltekint, tekintettel a partszakasz jövõbeni komp-

lex hasznosítására.

5. Személyszállításra vonatkozó tárgyalási javaslat
- megtárgyalta a személyszállításra (taxi) vonatkozó polgármesteri javaslatot, és egyetért azzal, hogy 2018. évre vo-

natkozóan kezdeményezzen az Önkormányzat a rendõrséggel közös egyeztetést � a taxisok bevonásával � a nagy
rendezvényeken történõ taxi szolgáltatásokra vonatkozóan.

6. Mihalics István és Mihalics Gabriella területkiigazítási kérelme a Zamárdi, Balaton u. 1. szám, 760/11. hrsz.-ú in-
gatlan (La Rossi Vendégház) tekintetében 

- támogatja, hogy a szóban forgó ingatlan kialakult használatát az ingatlan-nyilvántartásban át lehessen vezetni.
- ennek érdekében kész az érintett önkormányzati területrészeket a kérelmezõ részére eladni, az ingatlanok ren-

dezésével kapcsolatos költségeket (pl. földmérõi díjak, földhivatali eljárási díjak, útmegszüntetési eljárás díja ) a
kérelmezõ köteles viselni.

7. Zamárdi Város Önkormányzatának 2018. évi munkaterve
- megtárgyalta a 2018. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, és azt elfogadta.

8. Zamárdi Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása
- Zamárdi Város Településképi Arculati Kézikönyvét jelen határozatával elfogadja.  

9. Rendezési terv módosítási kérelem (Richter Flórián), Zamárdi 041/1. és 043/1. hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolá-
sára vonatkozó döntés

- megtárgyalta a zamárdi 041/1. és 043/1. hrsz.-ú ingatlanok szabályozási tervben szereplõ övezeti besorolását.
- a 323/2016.(X.24.) KT számú határozatában megadott támogatást fenntartja, és az övezet besorolását oly módon

kívánja megváltoztatni, hogy az ingatlanokon a korábban már elfogadott cirkuszi és állatkerti tevékenységeken 
túlmenõen élményparkot is ki lehessen alakítani.

- a módosítással felmerülõ költségek viselését a kérelmezõre hárítja.
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10. Dr. Schneider Lászlóné kérelme a Zamárdi, Aradi u. 63. szám alatti ingatlan tulajdonos kérelme hársfa védelembe
vétele ügyében

a Zamárdi, Aradi utca 61., 1726 hrsz.-ú ingatlan keleti határán lévõ hársfa védelembe vétele ügyében alkalmi 
munkacsoportot kíván létrehozni, melynek tagjainak Horváth-Hajmási Beátát, Dula Pált és Gál Pétert jelöli ki.

- a munkacsoport véleménye alapján kíván dönteni egy soron következõ ülésén.

11. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály elõterjesztései

a. Parkolási rendszerre érkezett árajánlatok
Zamárdi települési parkolási kártyarendszer, valamint elektronikus online vendégkönyv rendszer kialakítására és pro-
jekt menedzsmentjére megbízás

- a �Zamárdi települési parkolási kártyarendszer, valamint elektronikus online vendégkönyv rendszer kialakítása és pro-
jekt menedzsmentje� tárgyban a Qilaq Solutions Kft.-t bízza meg a komplett rendszer kialakításával bruttó 
13.017.500.- Ft díjért, valamint a második évtõl vállalja az 590.000 Ft+Áfa/év jogdíj fizetését.

b. Bélteczky Adrián fakivágási kérelme (Cayman Beach)
- tulajdonosi hozzájárulását adja a Kiss Ernõ utcai Cayman Beach vendéglõ elõtti platánfa kivágásához, egyben fel-

kéri a munka elvégzésére a GAMESZ-t, és az érintett vendéglõsöket felkéri  a hivatallal történt elõzetes egyez-
tetést követõen a fa pótlására.

c. Kereszt dûlõ elnevezése (Zamárdi 091. hrsz.)
- a zamárdi 091. hrsz.-ú ingatlant �Kereszt dûlõ�-nek nevezi el.

d. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a B+R kerékpártároló elhelyezésére a Zamárdi vasúti megállóhelyen
- tulajdonosi hozzájárulását adja a �Zamárdi� megállóhelyen B+R kerékpártároló elhelyezésére .

12. CBA mellett lévõ pavilon bérleti szerzõdés megszüntetése (Köteles Bt.)
- úgy határozott, hogy az elõterjesztésben pontosan körül írt közterületre vonatkozó bérleti szerzõdést rendkívüli

felmondással fel kell mondani, és kötelezni a felmondást követõ 30 napon belül a terület eredeti állapotban tör-
ténõ visszaadására. Az önkéntes eredeti állapot helyreállításának elmulasztása esetén azt a bérlõ költségére ön-
kormányzatunk elvégezteti. 

13. Zamárdi Zöldfa utca és Széchenyi utca sarkán lévõ volt �Kárpule fagyizó� elbontása
- az elõterjesztésben foglaltaknak megfelelõen megrendeli  Németh Zsolt (Siófok) vállalkozótól a Horváth János

tulajdonát képezõ felépítmény lebontását 500-600 ezer Ft vállalkozói díjért  a zamárdi 3029/1. hrsz. alatti 
közterületrõl, melynek megtérítésére Horváth Jánost kötelezni kell. 

14. Képviselõ-testületi határozatok módosítása
a. Zamárdi, Bácskai utcai fejlesztésekkel kapcsolatos KT határozat módosítása
- a Bácskai utcai fejlesztésekkel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza, egyben a 375/2017. (XI.27.) KT számú 

határozatot módosítja az alábbiak szerint:
- a sétány elejére egy gépkocsik behajtását akadályozó pollert kell beépíteni,
- ki kell alakítani a személyzet és áruszállító gépkocsik forgalmának lehetõségét a teniszpálya mögött létesült ide-

iglenes parkoló területrõl a büfék hátsó frontjához,
- a játszótér és focipálya csapadékvíz elvezetését be kell kötni a parkoló csapadékvíz árokba,
- fedni kell a nem mûködõ csapadékvíz kiömlõt a kikötõ oldalfalában,
- cserélni kell a felesleges irányító táblákat,
- a Zenepavilon elõtti tér rendezése szükséges.

A szükséges terveztetéseket az idei évi költségvetésben az általános tartalék terhére, a felújítást a 2018. éves költségvetés-
ben kell szerepeltetni.

b.MetalSun Kft terület cserére vonatkozó kérelme, határozat módosítása
- a 320/2017. (X.30.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

�Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a MetalSun Kft. önkormányzati ingatla-
nok cseréjére vonatkozó ajánlatát. Nem zárkózik el a csere szerzõdés megkötésétõl.
A Metal Sun Kft. tulajdonában lévõ 3604. hrsz.-ú, 67.000 m2 alapterületû ingatlanból 16.898 m2 nagyságú terü-
letet az Önkormányzat elfogad a 3613/3., 3613/4., 3613/5. és 3613/6. hrsz.-ú ingatlanokért cserébe.

- felkéri a hivatalt, hogy a hivatalos munkarészeket indítsa el, a MetalSun Kft.-vel közös költségviselés mellett.�

15. Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumának Konzorciumi Tagi Tanácsá-
ban a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletérõl 
- az alábbi határozatot  hozta:
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1) meghatalmazza Zamárdi város polgármesterét, hogy az összehívásra kerülõ kistérségi ülésen Zamárdi város ön-
kormányzatát teljes körûen képviselje, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

2) felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a kistérségi ülésen annak megszavazására, hogy Siófok és környé-
ke hulladékgazdálkodási kistérséget a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma
Konzorciumi Tagi Tanácsában dr. Lengyel Róbert Siófok város polgármestere mint térségi képviselõ képviselje a
megbízás visszavonásáig, de legfeljebb a Konzorcium megszûnéséig. 

3) felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a kistérségi ülésen annak megszavazására, hogy Siófok és környé-
ke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselõ helyettesének Késmárki Tibort, Balatonendréd község pol-
gármesterét válassza meg, akinek megbízása a megbízás visszavonásáig, de legfeljebb a Konzorcium 
megszûnéséig tart.

16. NKA örökségvédelmi pályázathoz önrész biztosítása
- az NKA örökségvédelmi pályázathoz önrész biztosítása c. elõterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta:
- a Pázmány Péter Tudományegyetem pályázatának részvételi díjához 30.000 Ft. (maximum 50.000 Ft.) összegben

a 2018. évi költségvetés terhére hozzájárul. 

17. 2018. évi régészeti feltárások támogatása
- a 2018. évben is 2.000.000,- Ft összeggel kívánja a feltárás költségeit támogatni.

18. Megbízási szerzõdés a Zamárdi Város Önkormányzata részére mûszaki ellenõri tevékenység elvégzésére a TOP-
1.2.1-15-SO1-2016-00010 számú, � Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban � címû projekt 
megvalósítása kapcsán
- nyertes ajánlattevõnek a Pannon Gádor Mérnöki Iroda Kft.-t (Hévíz) hirdeti ki.
- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a szerzõdés megkötésére bruttó 3.454.400,- Ft vállalási áron a nyer-

tes ajánlattevõvel.

19. Megbízási szerzõdés a Zamárdi Város Önkormányzata részére mûszaki ellenõri tevékenység elvégzésére a TOP-
3.2.1-15-SO1-2016-00006 számú, � Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Városi
és Iskolai Könyvtár energetikai korszerûsítése � címû projekt megvalósítása kapcsán
- nyertes ajánlattevõnek a BELIRAND Általános Szolgáltató Kft.-t (Kaposvár) hirdeti ki. 
- Egyben felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a szerzõdés megkötésére bruttó 1.993.900,- Ft vállalási 

áron a nyertes ajánlattevõvel.

20. A köztisztviselõk részére 2018. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása
megtárgyalta a köztisztviselõk 2018. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatáro-
zásáról szóló elõterjesztést, és azt jóváhagyta.

21. Idõsek köszöntésével kapcsolatos utalványok átvétele, határidõ megállapítása
- megtárgyalta a Humán Bizottság javaslatát, és az idõsek köszöntésére biztosított évenkénti, át nem vett utalvá-

nyok átvételi határidejét minden év január 31. napjában határozza meg. Az utalványokat a Polgármesteri Hiva- 
talban vehetik át az érintettek. 

22. Hethland Kft horgászversenyek megrendezésével kapcsolatos kérelme
- az alábbiak szerint engedélyezi a Zamárdi parti részen megrendezendõ horgászversenyek megrendezését:

� 2018. április 28-30: VSZ üdülõ sarkától � Kiss Ernõ utca 3. és Nagyváradi köz közé esõ, Margó Ede sétány 730 
méteres szakasza,

� 2018. május 4-6: VSZ üdülõ sarkától � Kiss Ernõ utca 3. és Nagyváradi köz közé esõ, Margó Ede sétány 730 mé-
teres szakasza,

� 2018. május 11-13: VSZ üdülõ sarkától � Kiss Ernõ utca 3. és Nagyváradi köz közé esõ, Margó Ede sétány 730 
méteres szakasza, majd a Bácskai utcától a Zöldfa utcáig 530 méteres szakaszon, a rajthelyek között átlagosan 
15-20 méteres távolsággal.

- a versenynapokon a kezdés elõtt 2 órán belül, és a befejezést követõ 2 órán belül a Margó Ede sétányra beköz-
lekedõ gépkocsik a területet hagyják el, kizárólag a be- és kipakolás idejére tartózkodhatnak a sétányon.

A szervezõk a versenyzõket a fentiekrõl tájékoztatni kötelesek.

23. Zamárdi általános iskola 2018. évi támogatása
az általános iskola részére az alábbi támogatásokat biztosítja 2018. évben:

� 2 db iskolai tanterem felújítása 2.000.000,- Ft összegben,
� Néptánc ruhák beszerzése 300.000,- Ft összegben,
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� Iskolai dolgozók kirándulása 150.000,- Ft összegben,
� Színházi elõadások támogatása a Közösségi Házban 300.000,- Ft összegben,
� Lengyelországi sítábor buszköltsége 600.000,- Ft összegben,
� Néptánc oktatás tandíjának 2017. évi szinten történõ tartása

24. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal kialakításához szükséges fák kivágásához. 
- tulajdonosi hozzájárulását adja a Balatoni Bringakör ZM-É-1 szakaszán a zamárdi 3459/2. hrsz.-ú ingatlanon 

elhelyezkedõ �Via-Futura Kft. 1708. tervszámú Fafelmérési, favédelmi és fakivágási tervén - 19-es sorszámmal 
szereplõ jegenye nyár fajtájú fa kivágásához.

- tulajdonosi hozzájárulását adja a Balatoni Bringakör ZM-É-3 szakaszán a zamárdi 3440. hrsz.-ú ingatlanon elhe-
lyezkedõ �Via-Futura Kft. 1708. tervszámú Fafelmérési, favédelmi és fakivágási tervén- 77-es sorszámmal szereplõ
fehér nyár fajtájú fa kivágásához.

- elõírja továbbá min. 20 db, �acer platanoides cleveland� fajtájú fa visszapótlását a zamárdi 3441/13. hrsz.-ú ingat-
lanon.

25. Molnár Edit Zamárdi, Csap utca 19. szám alatti ingatlan tulajdonos kérelme
- megtárgyalta Molnár Edit Zamárdi, Csap utca 19. szám elõtti önkormányzati ingatlanon lévõ szegély átépítési ké-

relmét, és oly módon engedélyezi, hogy azon személygépkocsival parkolni lehessen. A terület átalakítását a hiva-
tallal történt elõzetes egyeztetés után lehet elvégezni.

26. Ustrzky Dolne parkra vonatkozó terv
- megtárgyalta az Ustrzky Dolne parkra vonatkozó terv átdolgozását, ismételt egyeztetést, és az alábbiak szerint 

azt elfogadja:
- A terven szerepeljen a két település címere, amennyiben lehetséges, egy tájékoztató tábla az 1939-ben mõködõ 

lengyel gimnáziumról, három nyelven (magyar, lengyel, angol),
- A terven kapu ne szerepeljen.

27. Tourinform Iroda 2018. évi rendezvénynaptár elfogadása
- a Tourinform Iroda 2018. évi rendezvény naptárát és médiatervét elfogadja.

GammaTrade Kft. bérleti kérelme a Zamárdi, Honvéd utcai vendégházzal kapcsolatban
- megtárgyalta a Gamma Trade Kft. kérelmével kapcsolatban, hogy a Honvéd utcai vendégházra vonatkozóan a 

fesztiválok ideje alatt történõ hasznosításra, bérbe vételre kérjen a hivatal további árajánlatokat.

29. Kádár Renáta kérelme önkormányzati parkolókra vonatkozóan
- megtárgyalta Kádár Renáta kérelmét a volt Sirály Hotel melletti önkormányzati parkolókra vonatkozóan, és úgy

határoz, hogy 2018. évben az eredeti bérleti szerzõdésben szereplõ feltételek maradjanak érvényben.
- 2019. évre vonatkozóan új feltételrendszert kíván kidolgozni.

Matyikó Zsuzsa

Zamárdi Város Önkormányza-
ta nevében Csákovics Gyula
polgármester köszönte meg a
közel 20 éves társadalmi
munkát Gulyás Józsefnének.

Ani néni a kezdetektõl töltötte
be a Zamárdiért Közalapítvány
kuratóriumi elnöki tisztségét. 

A képviselõ-testület a kuratóri-
um új elnökének Szabó
Adriennt választotta meg. 

RÖVID HÍREK
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2018 elsõ negyedévében a hu-
mán bizottság hat olyan
zamárdi lakost köszöntött,
akik 90. vagy afölötti születés-
napjukat tartották.
Az ünnepeltek név és köszön-
tési sorrend szerint: 

Mulesza Jánosné,
Tóth Imréné,
Pastyik Róbert,
Irányi Elemérné,
Andri Józsefné és
Szabó Jánosné.

Isten éltesse õket jó egészségben!

Köszönetemet fejezem ki a

GAMESZ azon munkatár-

sainak és minden kollégámnak,

akik a márciusi hosszú

hétvégén részt vettek a helyi

vízkárkészültségi munkálatok-

ban.

Csákovics Gyula
polgármester

Köszönetnyilvánítás

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 

Elérhetõ online és nyomdai formátumban is a 2018. évi rendezvénynaptár a Tourinform irodában,
Városházán, a Közösségi Házban és letölthetõ a város honlapjáról is.

VÁLTOZÁS A ZAMÁRDI LAKOSOK RÉSZÉRE RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ KEDVEZMÉNYES FESZTIVÁLBÉRLETEK ( BALATON SOUND,

STRAND FESZTIVÁL ) IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN!

2018. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves Zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek
értékesítésében történt legfontosabb változásokról elsõ körben a BALATON SOUND fesztivál
esetében:

� kedvezményes bérletek száma 300 darab
� ára 2018-ban: 35.500 Ft
� jelentkezés személyesen a Tourinform irodában nyitva tartási idõben személyigazolvány, 
lakcímkártya felmutatásával,egyben születési hely és idõ rögzítése mellett

� a bérletet csak Zamárdi lakcímmel rendelkezõ személy igényelheti és használhatja fel a 
rendezvény idején

� a feliratkozás ideje 2018. május 15. 8 órától - június 20. szerda 12 óráig
� fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet a szakmai jegypénztárakban (fontos, hogy
nem a pénztárban, hanem a szakmai jegyeknél!) készpénzzel bankkártyával,
tehát a feliratkozáskor nem kell fizetni 

� a karszalagot annak adják ki, aki igazolja magát ( személyigazolvány, lakcímkártya )
� meghatalmazással nem lehet a karszalagot átvenni.
� a karszalagot a helyszínen a tulajdonosa kezére felhelyezik, azt nem viheti el magával, 
hogy késõbb felteszi

� egyszerre akár több jegyet is ki lehet fizetni, (pl. család esetén egy kártyával többet, 
vagy haveri társaság) de a fizetés után a jegyet csak a név szerinti tulajdonosa kaphat-
ja meg

� ha bármi kérdése van a bérletekkel kapcsolatban, közvetlenül érdeklõdhet a
proticket@sziget.hu címen, az ügyfélszolgálatos kollégák készségesen válaszolnak 



2018. április 7.oldal Zamárdi Hírmondó

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- ÚJ galléros pólók Zamárdi logóval már kap-
hatók, kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag)
névjegytartó, baseball sapkák, strandtáskák
bögrék, esernyõ,Orgona CD, 
Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyom-
tatás,scannelés: 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 napi-
jegyet, bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kár-
tyával, utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, progra-

mokról részleteket az adott rendezvény honlap-
ján találnak.)

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az or-
szág egész területére érvényes jegyekkel ápri-
lis 3-tól.

A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Nyitva tartásunk:

Áprilisban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig ál-
lunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Beszámolók, hírek

Városi 48-as ünnepségünk, bátran állíthatjuk, méltón
illeszkedett az eddigiek sorába! Galó Tibor és Galó
Tiborné tanárok jóvoltából az 5.és 6. osztályos diákok
nagyon szemléletes, nagyon érdekes és ötletes módon
mutatták be Zamárdi és környéke 170 évvel ezelõtti
történéseit. Méltán kapott vastapsot az alkalmi �szín-
kör�. Õutánuk Dr. Szakály Sándor történész profesz-
szor folytatta ünnepi beszédével a megemlékezést, s
idézte elénk az általánosan ismert események egy-egy
színes mozzanatát is a hõsi idõk örök értékei mellett.
Végül egy koncert zárta a közösségi házi ünnepélyt.
Az ország egyik legjobb férfi citerazenekara � a Pan-
nónia citera zenekar- játszott 48-as nótákat, 19. száza-
di muzsikákat, például Brahms Magyar táncát. Mind-
ezt követõen az ünnepség résztvevõi lesétáltak a Sza-
badság térre, s ott a zamárdi nemzetõrök emlék-
mûvénél megtörtént a koszorúzás, majd a Szózat el-

éneklésével fejeztük ki ismét, hogy Hazánknak rendü-
letlenül akarunk hívei lenni. Az idei 48-as nemzeti ün-
nep krónikájához hozzátartozik, hogy azok közül a
zamárdi polgárok közül, akik szívükön viselik e jeles
nap tartalmát, körülbelül 30-an Budapesten voltak,
részt véve a kormányzati ünnepségen. Megemlítem
azt is, hogy elõzõ este a Közösségi Házban Gubányi
Kata vezetésével az érdeklõdõk gyöngykokárdákat,
karkötõket készíthettek a nemzeti ünnepre készülvén.
A gergelyjárás � az iskolások, deákok hagyományos
�toborzása� az óvodában � idén márciusban is szépen
lezajlott. A már ballagásra készülõ nyolcadikosok
nyolcfõs csapata éltette gergelyjáró énekeivel, tan-
tárgyversikékkel a régi, középkori hagyományt a teljes
ovis sereg elõtt. A hevenyészett közvélemény-kutatás
szerint a kicsik elégedettek voltak a nagyok szereplé-
sével, és döntõ többségben voltak azok, kik közülük
azt jelezték feltett karjukkal, hogy ezek után készek
szeptemberben iskolásnak állni.

április
4-e, 9:00: Szilvi-használtruha-vásár
7-e, 9:00: Könyvtári vetélkedõ
9-e, 17:00: Egészségõr Egyesület rendezvénye
11-e, 17:00: Berkenye irodalmi est a költészet napja alkalmából
12-e, 13:00: vásár
16-a, 9:00: vegyes vásár
20-a, 9:00: német használtruha-vásár
22-e, 16:00: Ki mit tud?- gála a Mátyás király- emlékév alkalmából. Elsõ rész: Dr. Hidán Csaba hadtörténeti
elõadása és bemutatója. Második rész: gyermekek szereplései.
26-a, 9:00: vegyes vásár
Keddenként 18:00: nõi kar; szerdánként 17:00: Reni-jóga; péntekenként 18:00: Szakasztó népdalkör.
Figyelem! A vásárokat � mint ahogy a múlt hónapban is történt � a lapzárta után le is mondhatják, tehát a
fenti jelzésük nem feltétlen bizonyosság!
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Végül fel kell, hogy hívjuk a kedves olvasók fi-
gyelmét szokásos Ki mit tud? � gálánkra! Idén április
22-én, vasárnap tartjuk, és mivel Mátyás királyunk
emlékéve van, a mûsorszámok általában az Õ szemé-
lyéhez, az Õ korához kapcsolódnak. Azért is rendha-
gyó a program, mert elsõ részében egy kiváló egyete-
mi tanár, Hidán Csaba mesél a Mátyás kori
hadtörténetrõl és tart tárgyi bemutatót is egyszerre!
Fegyverek, hadviselési módok, érdekes korabeli törté-
netek hangzanak el � mindez a gyermekek számára
befogadhatóan!
Nem hagyhatjuk ki az újság jelentette hírverési alkal-
mat, és buzdítjuk ezennel a hangszeres gyermekeket,
ifjakat: kérjük, lépjenek fel, zene nélkül nem igazi egy
ki mit tud! Még a reneszánsz se!

GP

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

ÓVODA HÍREI

Február 27-én és március 6-án a nagycsoportosok
színházba látogattak. 5-én, hétfõn eltemettük a telet,
elégettük a gyerekek által készített papír kiszebábo-
kat, közben tavaszhívogató dalokat énekeltünk. A 9-
ei napot már nagyon várták az ovisok, a Sió moziba
vittük õket, ahol a Ferdinánd, a bika címû animációs
mesét vetítették le nekünk. A csoportszobák piros-fe-
hér-zöld színekbe öltöztek. Ilyenkor még nagyobb
hangsúlyt kap az összefogás fontossága, magyarságtu-
datuk erõsítése. Korosztályuknak megfelelõen beszél-
gettünk az akkori harcokról és a hõs katonákról. Is-
merkedtünk a magyar szimbólumokkal, az akkori ru-
házatokkal, régies kifejezésekkel. A huszáros mesé-
ken keresztül is sok új ismeretet szereztek. 13-án a
nyulas csoportot táncházzá varázsoltuk, ide várta
Barbi néni a kislányokat, hogy kicsit megismertesse
velük a népzenét, a néptáncot. A fiúk eközben papír-
csákókkal a fejükön, kis katonákként vonultak fel a
tornaterembe, ahol Anikó néni által kitalált erõpró-
bán vettek részt. Masíroztak, akadályokat ugráltak át,
és ügyesen vettek részt a katonás játékokban. 14-én a
négy csoport mérte össze ügyességét. Elõször min-
denki felépítette dobozokból a saját várát, tetejére
kitûzték a csoportos zászlókat. A csatakiáltások el-
hangzása után kezdõdhetett a harc, repültek a papír
ágyúgolyók. A gyerekek nagyon élvezték a játékot.
Ezután közösen kisétáltunk az emlékmûhöz, ahol
kitûztük a festett zászlókat, magyar színekben pompá-
zó madárkákat, virágokat. Tavasszal egyre többet va-
gyunk az udvaron, felfedezzük az ébredõ természetet,
megcsodáljuk a kora tavaszi virágokat. Egyre több al-
kalmunk adódik kimenni a természetbe, már a közös
gyalogtúrákat is tervezgetjük. Gyakoroljuk a csopor-
tos közlekedést, felidézzük annak szabályait.  Húsvét
elõtt foglalkozunk még a háziállatokkal és a ház körül
élõ állatokkal is. Lassanként megkezdjük a húsvéti
elõkészületeket, és várjuk a nyuszit. 
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HIRDETMÉNY

AZ ÓVODAI  BEIRATKOZÁS  IDÕPONTJÁRÓL és
az ÓVODAI JOGVISZONY  LÉTESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÕ ELJÁRÁSRÓL

Tájékoztatjuk a kedves Szülõket, hogy a leendõ óvodások beíratása:
2018. május 7-11. napok között mindennap 8.00 � 12.00 óráig,

valamint,
2018. május 9-én szerdán 8.00-17.30 óráig lesz a helyi óvodában.

(8621 Zamárdi, Széchenyi u. 16., Barta Ilona óvodavezetõ, tel.: 84 � 348 � 835)

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:
akik 2018. szeptember 1-jéig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket.

Kérjük Önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
a gyermek TAJ-kártyáját,
a szülõ személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

Jogorvoslati lehetõség: A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) � (3)
bekezdése értelmében a szülõ a közléstõl, ennek a tudomására jutásától számított 15 na-
pon belül a gyermek érdekében � az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kap-
csolatban � érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartó-
nál.

Zamárdi, 2018. március 26.

Barta Ilona sk.
óvodavezetõ

Dr. Kerekes Gyöngyi sk.
jegyzõi feladatok ellátásával megbízott

aljegyzõ

ISKOLAI HÍREK

Március 2�án a 8. osztályos fiúk
és lányok tablófényképezéshez
csinosították magukat. 

3-án Kaposváron szervezték a
Simonyi helyesírási verseny
megyei fordulóját, ahol ismét
kiemelkedõ eredményeket értek
el tanulóink. GÁL LÁSZLÓ /8.o./
és EIDENPENZ BIANKA/6.o./a
LEGJOBB- 1. helyezett, TÓTH
MARTIN/6.o./a második, Gru-
ber Ádám/5.o./ és Nagy
Nadin/8.o./ a 4.  helyet szerezte
meg. Ujvári Patrícia/5.o./ 5., Né-
meth Jana/5.o./ 6., Balogh Han-
na 7. lett.

***
8-án a német nyelvi verseny

megyei döntõjét rendezték Ka-
posváron.
A hetedikesek kitettek magukért
BALOGH HANNA az elsõ, ER-
DEI CSENGE a második helyen
végzett. A nyolcadikosok
mezõnyében Szabó Petra a 6.,
Takács Flóra a 8. lett.

***
9-én 9 tanulónk részvételével zaj-
lott Kaposváron a megyei Logo
informatikaverseny. Legügye-
sebb Szenkuti-Kiss Örs volt, Õ
jutott tovább a következõ forduló-
ba.

***
10-én, szombaton-munkanap lé-
vén- mi is jöttünk iskolába. Az
elsõsöknek szerencséjük volt, õk

Budapesten a Bábszínházban
töltötték a napot.
14-én tartottuk az 1848/1849-es
forradalom megemlékezõ ün-
nepségét. Az 5. osztályosok
szép mûsorát tekinthettük meg,
melyen szakítva az eddig meg-
szokottal, a helyi eseményeket
dolgozták fel. Nagy sikert arattak
másnap a városi ünnepségen is
a korhû jelmezekben elõadott
mûsorukkal. 
20-án zajlott a �Kenguru� mate-
matikaverseny, melyen 32 diá-
kunk törte kobakját. Többen is
voltak, akiknek nem volt elég erre
a napra a matekverseny, õk dél-
után a megyei Öveges fizikaver-
senyen is megmutatták tudásu-
kat.
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21-én nyílt napot szerveztünk az
alsó tagozatban. Sok szülõ láto-
gatott el az iskolánkba, s tapasz-
talataink szerint ez jó hatással
volt a nebulókra- nagyon igye-
keztek.
22-én az 7. osztályosok Siófo-
kon �A költõ visszatér� címû
nagy sikerû színházi elõadás ré-
szesei lehettek.
26-án a földvári zeneiskolába já-
ró tanulóink adnak �toborzó�
koncertet iskolánkban.
28-án a felsõ tagozatban várjuk
nyílt napra a szülõket. Délután
szintén a felsõsök Siófokon a
nagy sikerû �A Pál utcai fiúk� c.
musicalt tekintik meg, majd
megkezdõdik a jól megérdemelt
tavaszi szünet.

***
Több tantárgyból is versengtek a
hónap folyamán diákjaink és az
eredmények késõbb váltak is-
mertté:

Varga Tamás Matematikaver-
seny: Brucker Péter 4., Szabó
Vivien 6., Borsos Krisztián 8.
helyezett a megyei értékelésben.
Zrínyi Ilona megyei matemati-
kaverseny: Szabó Vivien a 7.
helyet érte el.

H.J.

Erdei Csenge

Brucker Péter Szabó Vivien Borsos Krisztián

Tóth Martin

Balogh Hanna

Eidenpenz Bianka

Gál László
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KÖZLEMÉNY

a 2018/2019. tanév elsõ évfolyamára történõ általános iskolai beiratkozás rendjérõl

A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a közne-
velési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22.
§. (1)-(3) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre az általános iskolai elsõ osztályokba történõ beiratkozás idõ-
pontját � a Siófoki Tankerületi Központ véleményének kikérésével � az alábbiak szerint határozza meg és teszi
közzé:

2018. április 12. napján (csütörtök) 8-18 óra között,
valamint
2018. április 13. napján (péntek) 8-17 óra között.

Beiratkozás helye: Általános iskola titkárság Zamárdi, Fõ utca 115.

Az általános iskola elsõ évfolyamára történõ beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Jogorvoslati lehetõség: A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) � (3) bekezdése értel-
mében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással a szülõ a közléstõl, ennek hiányában a tudomá-
sára jutástól számított 15 napon belül írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

Zamárdi, 2018. március 26.

Felhívás!
A Zamárdi Nõi Kar tagfelvételt hirdet.

Aki szeret énekelni, de bizonytalan, hogy hol tudna csatlakozni egy kellemes, éneklõ közösséghez, az jöjjön
bátran 2018. április 10-én (kedd) 18.00 órára a Zamárdi Közösségi Házba (Honvéd u. 6.), ahol a

próbáinkat tartjuk. 

Bármelyik szólamba (alt, mezzo, szoprán) várjuk a jelentkezõket, különösen örülnénk, ha a szoprán éneke-
seink számát tudnánk növelni, de minden jelentkezõt örömmel fogadunk.

Csatlakozz egy jó csapathoz, ne nyomd el magadban az érzést és a vágyaidat, közöttünk a helyed!

Gyere és énekelj velünk!

Tarr Péter sk.
iskolaigazgató

Dr. Kerekes Gyöngyi sk.
jegyzõi feladatok ellátásával megbízott

aljegyzõ

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Március 12-én dr. Darnói Tibor holisztikus orvos
�A csend gyógyító ereje� címû elõadására megtelt a
közösségi ház. Eljöttek mindazok, akik a doktor úr
elõrejelzése alapján érintettnek érezték magukat a té-
mában. 

� ..akik betegek, akik még nem betegek, de szerveze-
tük már az elhanyagolódás jeleit mutatja, és azok is,
akik bölcs elõrelátással érdemben szeretnének tenni
önmagukért, hogy elejét vegyék bármilyen betegség
kialakulásának.�

Elõadónktól  kérdések egész sorára választ kaptunk.
Miért félünk a csendtõl? Milyen az igazi belsõ csend?

Milyen veszélyt jelent, ha ez a belsõ csend hiányzik
életünkbõl, ha lelkünkben vihar dúl, sérelmeket hor-
dozunk, képtelenek vagyunk a megbocsátásra, indula-
tok homályosítják el érzékelésünket?

Csak ép lélek adhat ép, egészséges testet! Darnói dok-
tor elõadásából megtudhattuk, hogyan érjük el belsõ
békénket, nekünk magunknak mit kell tennünk, hogy
élni tudjunk a csend gyógyító erejével.
�A tudatos gyógyulás kulcsa� után újabb eszközt kap-
tunk a testi-lelki egészség megõrzéséhez. Élni fogunk
vele.

Köszönjük.
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�Tavaszváró� játékos vetélkedõ!

A megbetegedések miatt elmaradt �Farsang farka�
helyett március 17-én tartottuk meg a civilszerve-
zetek vetélkedõjét. A rendezvény nagyon jó hangu-
latban zajlott, amit késõbb a Zamárdi TV-ben
megtekinthettek. Sarankó Henriett által hozott já-
tékos feladatok mind a játékosokat,mind  a nézõ-
ket (akik végig szurkoltak a csapatoknak) izga-
lomba hozták.
Köszönet a tagoknak a vetélkedõ levezetéséért
(Takács Szilvi, Sarankó Henriett), a vendéglátás
biztosításáért (Huszár Kati, Peki Irén, Bazsó Szil-
vi), valamint  a segítõknek (Margó Gyuri, Takács
Márton).
Köszönet az Önkormányzatnak, aki pályázat út-
ján biztosította a pénzügyi hátteret.
A résztvevõ szervezetek:
Lovasok,
Berkenye Egyesület,
Egészségõr Egyesület.
A Szakajtó Népdalkör egyéb elfoglaltsága miatt
sajnos nem tudott részt venni.
A versenyt a Berkenye csapat nyerte, második
lett  a Lovascsapat , harmadik-negyedik helyen az
Egészségõr csapatok végeztek.
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NABE HÍREK

Március 5-én Szauer Rózsának, a
NABE elnök asszonyának �Le-
het mérgek nélkül� címû elõadá-
sát hallgattuk meg.
Régen az ecet, a szódabikarbó-
na, a szappan, a mosószóda vol-
tak a háziasszonyok tisztítószerei. 

Mára a vegyipari termékek soka-
sága váltotta fel azokat, és a rek-
lám hatására feledésbe is merül-
tek.60-70 %-ban saját háztartá-
sunk felelõs a környezeti káro-
kért. Egy család átlago-
san 10000-15000 liter vizet hasz-
nál, ami a csatornahálózatba ke-
rül. Ez a víz a mosáskor, tisztálko-
dáskor, takarításkor használt mérgezõ vegyszerek-
nek, savaknak köszönhetõen terheli a környeze-
tet.Szervezetünk naponta kb.10000 nem lebomló,

hanem felhalmozódó vegyi anyaggal találkozik.
Ruháinkból, ételeinkbõl, bútorainkból, otthonunk
levegõjébõl kimutathatók a házi munka vegyszerei
még ha nagy körültekintéssel is használjuk azokat.

A környezettudatos magatartás
kialakításához használjunk kör-
nyezetkímélõ tisztítószereket!
Pl.: ecet, ecetsav: vízkõoldó, fer-
tõtlenítõ
mosószappan, mosódió: mosó-
szer
citromsav, citromlé: fémtisztító-
szer, vízkõoldó
mosószóda: vízlágyító,mosószer
szódabikarbóna: szagtalanító,
folttisztító,fehérítõ

Szauer Rózsa elõadásában olyan
praktikákat ismerhettünk meg,
amelyek nem terhelik környeze-
tünket, és a pénztárcánkat is kí-
mélik.

Egynapos kirándulás Kalocsára 2018. április 14-én
Városnézõ program: Nagyboldogasszony - fõszékesegy-
ház, Érseki palota, Érseki Múzeum, Paprikamúzeum,

Népmûvészeti Tájház, Porcelán Manufaktúra.
Részvételi díj:

tagoknak 5 000. � Ft. Nem tagoknak 5 500. � Ft.
Az ár tartalmaz minden költséget. Étkezésrõl mindenki

maga gondoskodik.
Találkozó ½ 8-kor a Paprika csárda elõtt.

Indulás 8 órakor.
A szeptemberi kirándulás (Eger-Egerszalók-
Bükkszentkereszt) idõpontja 2018. szeptember 23-24-re
módosul,mivel a gyógynövény túravezetést csak szeptem-
ber 26-ig vállalják.

Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét
2017-ben támogatták.

Kérjük, adójuk 1% -ával
továbbra is segítsék munkánkat!

Felajánlásukat a

18152614 � 1 � 14

adószámra tehetik meg.
Köszönjük!

Zamárdi Egészségõr  Egyesület
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Felhívás

Zamárdi Város Önkormányzata és a NABE zamárdi csoportja rajz- és
fotópályázatot hirdet �A MI VÁROSUNK� címmel Zamárdi 10 éves
városi rangja alkalmából.

Rajzkategóriában pályázatot nyújthatnak be a zamárdi óvodások, valamint a zamárdi általános
iskola alsó tagozatos tanulói. 
Rajz- és fotó kategóriában pályázatot nyújthatnak be a zamárdi általános iskola felsõ tagozatos
tanulói. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük: 
Kajdi Tiborné 8621 Zamárdi, Fõ u. 63., telefon: 06-30-9472-925.

A pályamûveket lezárt borítékban, névvel és címmel ellátva kérjük leadni (az óvodások rajzait
egységesen gyûjtjük össze).

A gyõztes pályamûveket díjazásban részesítjük, és a Zamárdi Hírmondóban megjelentetjük. A
díjak átadására a városnapon kerül sor ünnepélyes keretek között.

Kajdi Tiborné NABE helyi csoport vezetõje
Csákovics Gyula polgármester

Esztergapadtól a Mont Blanc-ig

Beszélgetés Kiss Valérral

Kiss Valér bácsit a Zamárdi, Hársfa utcai otthonában
kerestem fel személyesen, hogy sportélményeirõl kér-
dezzem. Eddig csak látásból ismertem, mindig futva
vagy biciklin láttam közlekedni. Gyorsan egy hullám-
hosszra kerültünk, és észre sem vettem, már záporoz-
tak a kérdéseim felé, melyeket lelkesen meg is vála-
szolt.

SD: Valér bácsi, egy kicsit meséljen magáról, a család-
járól, ha kérhetem!

KV: 81 éves lettem az idén januárban. Két lányom és
egy fiam van, nyolc unokám és két dédunokám. Ere-
deti foglalkozásom esztergályos, majd gépipari és víz-
ügyi technikus lettem. A legnagyobb boldogság a csa-
ládom, s az, hogy minden gyerekemmel, unokámmal
megszerettettem a sportot. Minden unokát megtaní-
tottam úszni a Balatonban, lányaim és unokáim fut-
nak, néptáncolnak, a fiam hokizik. 

SD: Honnan ered a sportszeretete?

KV: Katonakoromban szerettem meg a testedzést, a
reggeli tornát. Azóta minden reggel minimum 1 órát
tornázom, a fejenállástól a fekvõtámaszig mindent

megcsinálok. Majd a munkáséveim alatt is folytattam
az edzéseket, eleinte futottam, majd kajakozni, triat-
lonozni kezdtem. Igazán 60 éves korom s nyugdíjazá-
som után kezdtem el többet edzeni, egyre több vete-
rán versenyen részt venni. Így Dobribán Géza bácsival
számtalan veterán atlétikai versenyen vettem részt.
Vele még munkáséveim alatt ismerkedtem meg. Ma-
napság a térdeim miatt inkább kerékpározok. 

SD: Az eddigi beszélgetésbõl kiderül, hogy rengeteg
versenyen vett részt; van olyan, amelyik valamiért
kedvesebb volt Önnek?

KV: Mindegyik ugyanolyan kedves és fontos megmé-
rettetés volt a számomra, a siófoki, velencei-tavi, a
Zalaegerszeg-Szombathely közötti futás. Az egyik leg-
emlékezetesebb volt talán a Veterán Atlétikai Világ-
bajnokság maratonja 1985-ben, Rómában. Csodás
történelmi helyszíneken, remek idõben futottunk az
olasz fõvárosban. Akkor még ez nagy dolog volt.
Amúgy a 800 méteres futás volt az erõsségem. Tö-
megversenyeken mindig úgy indultam, hogy utolsó ne
legyek soha, ezt a fogadalmat tartottam is.

SD: Ha jól tudom, dr. Farkas Sándorral és Erõs Zsolt-
tal jutott el a Mont Blanc-ra. Hogyan emlékszik vissza
a �hegymászásra�?
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KV: A mindennapos edzettségemnek köszönhettem,
hogy a neves útitársak magukkal vittek. Pár nappal az
indulás elõtt szóltak csak. 2000 nyarán indultunk, és 4
napot töltöttünk a hegyen (4840 méter magasra men-
tünk). Elmondhatatlan élményekkel gazdagodtunk.
Ezt látni és megélni kell. Izgalmas, de megerõltetõ út
volt, a maga szépségeivel és veszélyeivel. Befagyott
gleccserek, lavinaomlás, ritkuló levegõ, jégbõl olvasz-
tott víz levesnek, sok tea, száraz étel, több kilogramm
mínusz, szakavatott útitársak és meggyötört lábak:
ezekkel lehetne jellemezni a túrát. Videó is készült ró-
la. Felejthetetlen élmény, örök emlék marad. 

SD: Említette, hogy többnyire levest ettek a hegyen.
Követ valamilyen étrendet a sok edzés mellett? 

KV: Nem, a kedvencem a szalonna, amúgy minden
mást is eszek. Mindennap edzek, így nem kell külön
étrendet tartanom. 

SD: Hadd kérdezzem meg, hogy mi szerepel még a
�bakancslistáján�, amit szeretne teljesíteni?
KV: Idén májusban készülök térdprotézis mõtétre,
utána szeretném még a Balatont többször körbebicik-
lizni. Már tavaly megtettem kb. 204 km-t.

SD: Jól tudom, hogy van egy fogadalma, amely a szü-
letésnapjához kapcsolódik?
KV: Igen, minden évben, ahány éves vagyok, annyi
fekvõtámaszt csinálok a szülinapomon. Eddig még si-
került. 

SD: Van olyan dolog, amit üzenne a mai fiataloknak a
sporttal kapcsolatban?

KV: Sose késõ elkezdeni. A telefon, tablet, stb. helyett
menjenek a szabadba, sportoljanak. Mindennap kell a
testedzés, legalább annyit kell mozogni naponta, hogy
egyszer jól megizzadjanak. Ne foglalkozzanak mások-
kal, csak saját magukkal és az egészségükkel! 
A beszélgetés során számtalan fénykép és több kilónyi
érem került elõ.
Nagy megtiszteltetés volt személyesen beszélgetni a

nagyon szerény Valér bácsival. Úgy gondolom, hogy
sokunk számára követendõ példa lehet az eddigi élet-
útja és sportszeretete. 
Összegezve: 81 év, több 10.000- futva, kerékpározva,
túrázva- megtett km, naponta minimum1 óra torna,
napi 1 alma; vasakarat, kitartás és a rengeteg edzés: ez
a siker záloga. 

SD: Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert és jó
egészséget kívánok !

Zamárdi, 2018.03.14
Lejegyezte: Simonyi Diána
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BERKENYE KÖR HÍREI



�Életünknek vannak fontos, döntõ pillanatai. A leg-
értékesebbek: amikor másnak örömet szerzünk�

/Peter Rosegger/

A Katolikus Karitász által - �Tartós szeretet� néven - hirdetett
nagyböjti élelmiszergyûjtés lezárult. Zamárdiban március 5. és 18.
között öt alkalommal volt lehetõség az adományozásra.

A misék elõtt a templomban elhelyezett kosárba a korábbinál jóval
kevesebb élelmiszer került, viszont többen pénzzel járultak hozzá a
beszerzéséhez. Összesen 16500 forintból tudtuk kiegészíteni a
�gyûjteményt�. Tizennégy csomagot állítottunk össze füstölt kol-
bászból, lisztbõl, cukorból, olajból, teából, tartós tejbõl és -
Barkóczi László adományának köszönhetõen - sajtból. Konzervet
elsõsorban azoknak adtunk, akiknek nincs fõzési lehetõségük.
Az élelmiszert a gyûjtés befejeztének napján, március 18-án, vala-
mint 19-én, hétfõn kiosztottuk a helyi rászorulók között.

Hálás köszönet mindazoknak, akik pénzzel vagy hozott élelmiszerrel hozzájárultak ahhoz, hogy a ne-
héz körülmények között élõk is jóllakhassanak nagyböjt után.

Keresünk egyik rászorulónk részére mûködõképes, használható porszívót. Várunk továbbá 42-es és
44-es méretû férficipõt; mindkettõ hiánycikk a készletünkben, holott lenne rá igény.

Fogadónapunk változatlanul: minden hónap 1. hétfõje, 14-16 óráig. /A tavaszi és nyári idõpontok: má-
jus 7., június 4., július 2. és augusztus 6./

Telefonos elérhetõségünk: 84 - 348 - 524; 30 - 373 - 47 - 60

Bemné Schneider Mária

Karitász hírek

Búcsú az alapítótól,
a Baráti Kör elsõ elnökétõl

Fájdalmas volt a postabontás, amelyben tudatták a
tagsággal, hogy a Baráti Kör alapítója és örökös tisz-
teletbeli tagja, Bíró János, életének 93. évében el-
hunyt. 
Rendkívül aktív és jól szervezõ ember volt, aki 1993-
ban 68 évesen megalapította a Zamárdi Baráti Kört,
és sikerrel összefogta a Zamárdit szeretõ nyaralótu-
lajdonosok egy részét annak érdekében, hogy a nya-
ralótelep fejlõdését segítse. Mestere volt, hogy kell
érdekeket képviselni úgy, hogy közben ne szerez-
zünk ellenségeket.
Az elnöksége alatt belépett tagok jelentõs része ma
is tag, bár sajnos egyre több barátunktól kellett vég-
sõ búcsút vennünk az utolsó 6 év során. 

A Baráti Kör ebben az évben ünnepli megalakulásá-
nak 25. évfordulóját. Szomorú, hogy ezt  János bácsi
már nem élhette meg velünk közösen. 
Hiányozni fog nyugalma és bölcsessége, de mindig
feltesszük a kérdést, mit szólna ehhez, ha még köz-
tünk lenne.
Névjegye elõttem fekszik, melyen a címe mellett egy
kis vitorlás hajó rajza van, jelezve ezzel a Balaton-
hoz és Zamárdihoz való szeretetét és ragaszkodását.

A Baráti Kör minden tagja nevében búcsúzom Tõ-
led, és köszönöm a sok segítséget és tanácsot, amit
földi életedben adtál nekünk.

Margó György
Zamárdi Baráti Kör

elnöke

Prigliné Zsuzsa:

Feltámadás

A szív örömre ébred
e szép nap reggelén,
az éj sötét hatalmát

legyõzte a fény.
A barlangsír üres,

a Szeretet él!
Feltámadt a lélek,
a biztató remény.

Táplálja a lángot
örökké szívünkben,
lássuk ezt a fényt
egész életünkben.

Az élet örök,
hisz a Megváltó él!

Hirdette, míg itt járt,lesz
újjászületés.

2018. április 17.oldal Zamárdi Hírmondó
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Zamárdi Város Polgármestere
Csákovics Gyula Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Zamárdi Hírmondó 2018. febru-
ári számának 8. oldalán városunk �
ha közel három évtizede ott nyara-
ló polgárként használhatom a töb-
bes szám elsõ személyt � neve és cí-
me elhallgatását kérõ egyik nyara-
lótulajdonosa levelében elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki Önnek
és az Ön által vezetett képviselõ-
testületnek �a Party Fészek névre
hallgató vendéglátó egység bezárá-
sát és lebontását� illetõ döntésü-
kért. Mivel magam, családom tag-
jai, több nyaralótársam, valamint
Zamárdiban a város üdvére meg-
forduló barátaim és ismerõseim
lelkében ez a hír nem az elismerés
és a köszönet, hanem a szomorú-
ság és a keserûség húrjait bolygatta
meg, ugyancsak olvasói levélben
szeretném tudatni Önnel és a
képviselõ-testület tagjaival dönté-
sük megváltoztatásának kívánal-
mát.

Sokan érezzük úgy, hogy a
Party Fészek valóságos jótétemény
Zamárdi � s mivel egy van belõle,
bizonyos értelemben az egész Ba-
laton-part � számára. A nyugalom
támaszpontja, az élõzene és a be-
szélgetések, páratlan ételek és
hûvös italok kertje, elsötétült esté-
ken pedig a csillagokkal való kap-
csolattartás pódiuma. Magam tör-
ténészként a hazai kávés nyilvános-
ság háromszáz éves múltjával fog-
lalkozom, s már hat évvel ezelõtt
megírtam a Party Fészek mint a
harmadik évezred eleji hazai rom-
kocsma-kultúra zamárdi éke feletti
örömömet:
h t t p : / / w w w . b a r k a o n -
line.hu/tarca/2965-zeke-gyula-tar-
caja
Nem vagyunk egyformák, s ez min-

denképp jól van így, különben igen
unalmas volna az élet. Tiszteletben
tartom mindazok véleményét,
akiknek � a levélben fölhozott,
avagy egyéb okokból � nem tetszik
a hely. Érveik azonban � mint min-
den érv � mérlegelésre szorulnak.
Kupleráj, elhanyagolt ter-
melõszövetkezeti major � írja a
zamárdi névtelen. Szép, erõs ké-
pek. Nos, mivel kuplerájban sosem
voltam, (Makk Károly Egy erköl-
csös éjszakájának bordélyát pedig
� a forgatás helyszíne az óbudai Se-
lyemgombolyító épülete volt � nem
tekinthetem összehasonlítási alap-
nak), nem tudom. Elhanyagolt ter-
melõszövetkezeti majorban viszont
igen, így el kell ismernem, van ben-
ne valami. Azt azonban mondha-
tom � és nem a puszta paradoxon
kedvéért! � hogy a Party Fészek
vendégterének olykor nem kifo-
gástalan állapotú, aukcióra kétség-
kívül már nem bocsátható, be- és
kivetett bútordarabjai igenis a
belsõ rend és harmónia, vagyis a
kíváncsi és erõszakmentes
idõtöltés kelyhei.

A levélíró annak is örvend, hogy a
Party Fészek kimúltával nem lesz
többé zaj és dübörgés éjjel négyig,
valamint hangoskodás és minõsít-
hetetlen üvöltözés a parton és a
nyaralóink elõtt. Ejjaj! Vajon nem
látja-hallja, hogy országszerte pá-
ratlan szabad strandunk kérdéses
szakaszán hosszú évek óta két or-
szágos hírû megafesztivál vert ta-
nyát, amely a nyár legértékesebb
heteiben (fölvonulás, fesztivál,
bontás és takarítás szorozva ket-
tõvel) megbízhatóan gondoskodik
a valóban elviselhetetlen zajról, éj-
jeli dübörgésrõl, hangoskodásról
és minõsíthetetlen üvöltözésrõl?
Avagy látja és hallja, de avval sem-
mi baja nincs? Én, aki az egészhez
szintén elég közel vagyok, látom is

és hallom is, kifogástalanul. Elvise-
lem persze, és bizonyos fokig még
értékelem is, mert tudom, hogy a
város ezek bevételébõl képes egy-
rõl kettõre jutni, és utat építeni
például a mi nyaralónk elé is. Ám a
legkevésbé érthetek egyet avval,
hogy mindezért a Party Fészek
bûnhõdjön, ahol a fesztiválokon kí-
vüli idõben Balázs � tizenegy éves
fennállása egy-két korai esetétõl
eltekintve � mindig is betartotta a
számára szabott zenélési zárórát.
A Party Fészek körül kialakult álla-
potoknak van egy számomra is el-
fogadhatatlan vonása, amirõl a le-
vélíró � mondom, nem vagyunk
egyformák � egy szót sem ejt. Nem
tetszik és zavar, hogy egyre többen
hajtanak be gépkocsival és külön-
féle motorokkal a bekötõúton a
fûre, és zajongnak és bûzölögnek a
strandolók és a sörözõk orra alá.
Ha az önkormányzat sokunk örö-
mére mégis úgy döntene, hogy a
további évekre is élni hagyja a he-
lyet, a szerzõdés újratárgyalása so-
rán mindenképp szerezzen érvényt
a civilek behajtási tilalmának, mert
erre Magyarországon a �Behajtani
tilos!� tábla önmagában ismerete-
sen nem elegendõ, még büntetés
terhe mellett sem. A megoldás
egyszerû, mert pusztán technikai:
szereljék vissza az éveken át a be-
hajtó út torkolatában állott fémgá-
tat, amelyhez az illetékes hatósá-
gokon kívül csak Balázsnak legyen
kulcsa.
Kedves polgármester úr, tisztelt
képviselõ-testület! Kérem, õrizzék
meg maguknak és nekünk � na-
gyon sok ember örömére, valamint
a város haszna és jó hírneve meg-
tartása érdekében � a Party Fész-
ket!

Köszönettel és nagyrabecsüléssel,
Zeke Gyula

Nyárfa utca 10/b.

Olvasói levél
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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



MEGBÍZHATÓ SZEMÉLY 

RENDSZERES TAKARÍTÁST

VÁLLAL

(NAGYTAKARÍTÁS, VÁLTÁSOK)

HÍVJON BÁTRAN!

+36 70 4238538
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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. ápriliss 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. április

Zamárdi plébániatemplom

Csütörtök: 19:00 óra
Péntek: 7:30 óra 
Szombat: 19:00 óra
Vasárnap: 8:30 óra
Kápolna:
Vasárnap:      11:30 óra
Balatonendréd:
Vasárnap: 10:00 óra

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság

bekötését valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.
Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.

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

e-mail:mvarnagy@freemail.hu

ZAMÁRDI ÉLELMISZERÜZLET
SZEZONRA FELVÉTELT HIRDET

Áprilisi kezdéssel az alábbi munkakörben:
-PÉNZTÁROS-ÁRUFELTÖLTÕ
-CSEMEGEPULTOS

Szakmai végzettség nem szükséges, pályakezdõk és
friss nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Jelentkezni személyesen a boltvezetõnél lehet.


