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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. július 12-i rendkívüli ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Ficsor Lászlóné lakcím megállapítási ügye

- a zamárdi 051/3. hrsz.-ú külterületi „kivett országos közút” ingatlant Kútvölgyi útnak nevezi el.

2. GAMESZ darus autó beszerzése

- a költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig jóváhagyja darus tehergépjármû beszerzését az áraján-
latban szereplõ adatokkal azzal, hogy az adásvételi szerzõdés megkötése elõtt a jármûvet tekintsék meg
a helyszínen is: használt Mercedes-Benz 1218 K teherautó, Palfinger 750 l daruval, vételára
12.465.000,- Ft+áfa.

3. Római katolikus plébánia orgona karbantartás költsége
- megtárgyalta a plébánia tulajdonában lévõ orgona karbantartására vonatkozó tervezetet, és jóváhagy-

ja egy háromoldalú karbantartási szerzõdés (Római katolikus egyház, önkormányzat, Pécsi Orgonaépí-
tõ Manufaktúra Kft.)  aláírását Csákovics Gyula polgármester részérõl 2020. december 31. napjáig tar-
tó idõszakra, évente maximum 200.000,- Ft karbantartási összeg vállalásával.

4. Wellamarin Hotel elõtti parkolóhelyek megosztása

- megtárgyalta a Wellamarin Hotel elõtti 9 db parkolóhely kérdését, és egyetért azzal, hogy a hotel bejá-
ratához legközelebb esõ 3 db parkolóhelyet a hotel használja, a távolabb esõ 6 db helyet pedig az Ön-
kormányzat fizetõparkolóként üzemelteti, hosszában történõ „P” betûs parkolóhely felfestéssel.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. augusztus 6-i rendkívüli ülésérõl

1. Zamárdi, Damjanich utcai 2056/1., 2058. és 2059. hrsz.-ú ingatlanokon megvalósítani kívánt beruházás
ügyében engedményezés  

- megtárgyalta Fazakas Sándor János beadványát, melynek lényege, hogy a tulajdonában álló ingatlanok
a BFG Ingatlanfejlesztõ Kft. részére átadásra kerülnek. A Kft.-ben Fazakas Sándor János 48 %-os tu-
lajdonjoggal vesz részt. A Kft. tulajdonjog bejegyzési kérelme a földhivatali nyilvántartásban már szél-
jegyként szerepel.

A tulajdonosváltozás következtében jelen elõterjesztéssel a korábbi döntéseknek a BFG Kft.-re törté-
nõ engedményezéséhez történõ hozzájárulást a képviselõ-testület megadja. Ez alapján egyrészt a
VÁTI Kft. kb. 3.8 millió Ft-os tervezési díjjal járó munkájához szükséges szerzõdés, másrészt pedig a
közterületi beruházások megvalósításához a BFG Kft.-vel megkötendõ szerzõdés aláírására a képvise-
lõ-testület felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert.

2. Települési hulladékgazdálkodási helyzetrõl tájékoztatás

Dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ elmondta: a Siókom Kft. szolgáltató 2018. június 1-jétõl fokozottan be-
tartja a jogszabályok szerinti szállítási rendet a településen. Ezek alapján már a vasúttól északra lévõ te-
rületen sem szállítják el a hagyományos zsákban kitett kommunális hulladékot. Errõl a hivatal már az 
adóértesítõkkel egyidejûleg tájékoztatta az ingatlantulajdonosokat. Ennek ellenére a nyáron rengeteg 
panasszal keresték meg a szolgáltatót, de a hivatalt fõleg. Amennyire tudtak a hivatali kollégák, segítet-
tek a tájékoztatásban. Ha lassan is, de kezd beállni a rend, egyre több kukát lehet látni szemétszállítá-
si napokon.
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3. Zamárdi Parkolási Kft. tájékoztatása

Dr. Sziklay Adrien jogtanácsos elmondta: A júliusi bevétel 15.000.000,- Ft, de igazából a szezon két
hete kezdõdött. Az idegenforgalmi szezon elindulása óta napi 1.000.000,- Ft bevételrõl tud tájékoz-
tatást adni. Vannak folyamatos problémák a területen, de ezeket legjobb igyekezetük szerint pró-
bálják megoldani. 

A Panoráma utcai 3 db automatánál egyáltalán nincs forgalom, míg a Zöldfa utcainál kétnaponta
kell üríteni a bevételt. Vannak, akik sajátosan értelmezik a parkolást, és erre a jövõben valamilyen
megoldást kell találni, hogy a zöldterületet, magánterületet ne rongálhassák meg a szabályszegõk.
Erre az õsz folyamán célszerû visszatérni.

A Kiss Ernõ utcában probléma, hogy egy-egy ingatlan teljes kerítés hossza kapubeálló, ezért ott vé-
gig parkolnak, ingyenesen. 

Egy ingatlan egy kapubejárót használhat ingyenesen, a többi fizetõparkolóként kell, hogy üzemel-
jen.

4. Zamárdi, Kiss Ernõ utcai társasház tulajdonosok kérelme

- megtárgyalta a Kiss Ernõ utcai társasház tulajdonosainak (A blokk) kérelmét, és a közterületen el-
helyezett zöld növényzetre vonatkozóan közterület-használati díj megfizetését határozza meg, 2019.
január 1. napjától kezdõdõen. Amennyiben a tulajdonosok egységesen nem kötnek bérleti szerzõ-
dést a közterület használatára, úgy az eredeti állapot helyreállítását el kell végeztetni a tulajdono-
sok költségére.

Matyikó Zsuzsa

A Zamárdi, Bácskai utcához ter-
vezett több funkciós kiállító- és
bemutatótér terve (tervezõ: Ken-
dik Géza építész, A4 Studio)
döntõbe jutott egy spanyolorszá-
gi építészeti tervezõi versenyen.

A 2A nevû spanyol építészeti
magazin (Barcelona) minden év-
ben versenyt hirdet európai, ázsi-
ai, amerikai, afrikai, illetve a jö-
võben megvalósuló projektek ré-
szére. 

A résztvevõ pályázók száma több
száz. 

A zamárdi épület a jövõben meg-
valósuló épületek kategóriájában
jutott döntõbe olasz, svájci, dán,
bolgár, finn, orosz, francia pro-
jektek mellett.

A döntõre és az eredményhirde-
tésre 2018. október 26-án Barce-
lonában kerül sor. 

Valamennyi kategóriát tekintve
a több száz pályázó közül a
zamárdi projekt egyedüli ma-
gyarként lehet ott a döntõben.

Csákovics Gyula polgármester

RÖVID HÍR- Építészeti Díj



KUTYÁK ÉS MACSKÁK
AZONOSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

CHIPOLVASÁS!

ZAMÁRDI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

Zamárdi területén a Polgármesteri Hivatal

illetékesei indokolt esetben a kutyák és

macskák azonosítására szolgáló

chipolvasást el tudják végezni.

Elérhetõségek: +36 30 244 9188 és/vagy

+36 30 935 5956

Fentieken túl szintén van lehetõség chip

ingyenes olvasására a MOL benzinkúton

(Zamárdi, Endrédi u.).
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Szeptember 3-án óvodánk újra kitárta kapuit, és kez-
detét vette a 2018/19-es nevelési év. A régi ovisok pil-
lanatok alatt birtokba vették a csoportszobákat, az
udvart, és örömmel fogadták a beszoktatós kicsiket is.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen választ-
ják óvodánkat, és bízzák ránk legféltettebb kincseiket,
így jelenleg 95 kisgyermekrõl gondoskodunk nap mint
nap. Az elsõ hetek a szokás –és szabályrendszer fel-
idézésével, valamint ismerkedõs és csoportalakító já-
tékokkal teltek. Az óvodai foglalkozásokat pedig fo-

kozatosan kezdtük beépíteni a napirendbe. Szülõi fel-
ajánlásnak köszönhetõen fagyizni is elsétáltunk. 10-
étõl elindult a nagycsoportosok úszásoktatásának elsõ
turnusa a Família Hotel uszodájában. Második héten
már az õszi gyümölcsökkel ismerkedtünk, kóstolgat-
tunk, gyümölcssalátát és kompótot csináltunk. Az ud-
varon minden csoport elkészítette a saját madárijesz-
tõjét, amivel a NABE által szervezett madárijesztõ-
versenyre is neveztünk. Szeptemberben az elsõ na-
gyobb projektünk a mobilitási hét volt, melynek kere-
tében különbözõ programokat, játékokat szerveztek

ÓVODA HÍREI
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az óvó nénik. Célunk a gyermekek
környezettudatosságának megala-
pozása, a kerékpározás, a mozgás
megszerettetése. Hétfõi sétánk so-
rán megtekintettük a tömegközle-
kedési eszközöket és azok megálló-
helyeit, a közlekedési táblákat, át-
beszéltük a gyalogos közlekedés
szabályait. Kedden különbözõ
technikákkal barkácsoltunk jármû-
veket. Hét közepén, az óvoda ud-
varán vonatozós, buszos, lovas ko-
csis játékokat próbálhattak ki a

gyerekek. Csütörtökön akadálypá-
lyát állítottunk fel, amin mindenki
saját bringájával ügyeskedhetett, a
nagyobbakat pedig biciklitúrára is
elvittük. A hét zárásaként a Bala-
ton-part mentén egy kisebb gya-
logtúrát tettünk meg.

Az ovisok már nagyon várják az
apák napját is, buzgón gyakorolják
az énekeket, és az ajándékok is las-
san elkészülnek. 

ISKOLAI HÍREK

zeptember 3-án iskolánk 177 tanulója nagy lelkesedéssel kezdte meg az új tanévet. Az elballagott 25 nyol-
cadikost 23 kis elsõs váltotta, s így majdnem minden osztályunk 20 fõ feletti.

6-án óra közben szólt hosszan a csengõ. A tûzvédelmi „gyakorlatot” sikeresen teljesítettük.

10-én a hatodikosok, másnap a hetedikesek kaptak oltást, ami nem mindenkinél aratott tetszést. 12-én a nyol-
cadikosok védõnõi vizsgálatra látogattak el utoljára Vali nénihez és a fogorvos bácsihoz.

Szeptember 10-14 között a szülõi értekezleteken a szülõk is megismerték a tanév céljait, feladatait. 

14-én a polgármester úr jóvoltából kirándultak Tihanyba a harmadik osztályosok. „Az én városom“ c. rajzpá-
lyázaton-mivel mindenki rajzolt- a polgármester úrtól különdíjban részesültek. A díjat a június 30-i városnapon
vették át, s a megvalósításra szeptember 14-én került sor. Tanulóink a tihanyi kirándulás során kisvonatoztak,
túráztak, s megtekinthették a 20. századi festõk kiállítását is. Nagyon köszönjük ezt az élményekben gazdag
napot!

Szeptember 24-tõl a negyedikesek a Hotel Famíliában vesznek részt úszásoktatáson.

24-25-én az 5. és 8. osztályosok osztálykiránduláson, „csapatépítõ tréningen” gyûjtöttek élményeket. Sajnos,
az idõjárás nem fogadta kegyeibe õket, sok jó program maradt el.

28-án a 8. osztály ismét kirándul. Ezúttal Budapesten pályaválasztási kiállításon vesznek részt.
H.J.
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A 3. osztály „Az én városom“ c. rajzpályázaton-mivel
mindenki rajzolt- a polgármester úrtól különdíjban
részesült. A díjat a június 30-i városnapon vették át, s
a megvalósításra szeptember 14-én került sor. Tanuló-
ink a tihanyi kirándulás során kisvonatoztak, túráztak,
s megtekinthették a 20. századi festõk kiállítását is.
Nagyon köszönjük ezt az élményekben gazdag napot!

5. és 8. osztályosok kirándulása

3. osztályosok Tihanyban

2. osztályosok Szántódpusztán
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FELHÍVÁS MALSCHI VENDÉGEK FOGADÁSÁRA

Kedves Zamárdiak!

A németországi testvértelepülésünk, Malsch képviseletében érkezett hozzánk a megkeresés, mi-

szerint 2019. május 30- június 2. között a Konkordia Malsch zenei egyesület 50 fõvel ellátogatna

Zamárdiba.

Ezúton szeretnénk felhívást tenni az ide érkezõ vendégek elszállásolásának segítésére. Várjuk

azon családok, szállásadók jelentkezését, akik szívesen segítenek 3 éjszakára az ide érkezõ ven-

dégek elszállásolásában illetve ellátásában.

A jelentkezéseket legkésõbb október 15-ig várjuk a Tourinform Iroda elérhetõségeinek bármelyi-

kén.

Zamárdi, Kossuth Lajos utca 16.

Telefonszám: 84/345-290, Email:  zamardi@tourinform.hu

Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

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

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kis város nagy szívvel (2008-2018) 1.500 Ft

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft

- Orgona CD-k: 2.000 Ft

- Pólók Zamárdi logóval, kulcstartó, hûtõmág-

nesek (fa, mûanyag), strandtáskák, baseball

sapka, bögrék, esernyõ,softshell dzsekik.

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás:
25 Ft/oldal

Laminálás A/4 és A/3 méretben: 30 Ft / oldal

Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására

alkalmas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db

Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db

Nyitvatartásunk:

Októberben hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig

állunk kedves ügyfeleink rendelkezésére (hétvégén

zárva vagyunk).

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.

Tel./fax: 84/345-290

E-mail: zamardi@ tourinform.hu

Web: www.zamardi.hu

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

A www.zamardi.hu honlap szálláshely anyagának frissítése

A 2019-es szálláskatalógus anyagának összeállításához várjuk az abban megjelenni kívánó szállástulajdonosok
jelentkezését. Az eddig megjelent szállásadók- a honlapon és a katalógusban megjelentek is - e-mailben kap-
tak értesítést az újabb megjelenés lehetõségérõl, és ezúton is szeretnénk felhívni az új hirdetõk szíves figyelmét
is erre a lehetõségre. A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes. 

Honlapos megjelenéshez való jelentkezés: december 3.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is köszönjük!
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek
A vízi hálaadás

Zamárdi egyik leghangulatosabb rendezvényeinek
egyikévé vált. Lévén a szezon után, már nem vesznek
rajta részt tömegek, nem is ez a célja – idén körülbelül
80-an jöttek le a kikötõhöz -, hanem hogy méltó
módon köszönjük meg a Teremtõnek és egymásnak,
hogy itt élhetünk, hogy élveztük a balatoni nyár
jóságát, szépségét; hogy a szezonban szorgoskodók-
nak jó megélhetést ad ez a csodálatos természeti
adottság. Idén megbizonyosodhattunk újfent arról is,
hogy egy szabadtéri rendezvény optimális
körülményeinek meglétéhez nem árt a hit sem! Úgy
tûnt, a csapadékos idõjárási front 2-án, vasárnap
ugyanúgy beköszönt, mint tavaly, tehát csak egy
rövidített programra lesz lehetõség. Ha az ember elfo-
gadja ezt az eshetõséget alázatosan, csak nyerhet!
Egyrészt, nem éli meg stresszként a helyzetet, más-
részt – és ez a fontosabb – megtapasztalhatja, hogy az
Ég másként is rendezheti a dolgokat, mint ahogy az
emberi számítás elképzeli: csak este 9 óra felé
érkezett meg az esõ és a szél, úgyhogy a vízi hálaadás
idén is teljességében történhetett meg: Mátay
Lászlóék fényfüzérrel illuminálták vitorlásukat, mel-

léjük sorakozott fel Margó György a hajójával.
Gubányi Kata sok-sok vízi mécsest tudott készíttetni
az érdeklõdõkkel, és idén is nagyon szép, a nyár
gazdagságához illõ áldáskoszorúval lepte meg a
közönséget. Az emberek a tó felé fordulva pár perces
csendben felidézhették magukban, milyen örömök,
szépségek, jó élmények gazdagították életüket a sze-
zonban. A hangszóróból elõtte és utána a víz fen-
ségességéhez méltó klasszikus zene áradt, felhangzott
a Himnusz dallama is, és ezt követõen a vitorlásról
Mátay Sári bedobta a vízbe a koszorút a Balatonnak
adván. Idén megtörtént az, ami utoljára 2000-ben
történt a millenniumi ünnepségek alkalmával: a mólót
is fényfüzér díszítette, mécsesek sora, a szélcsendnek
köszönhetõen. Elter Imre vállalkozó jóvoltából a
hálaadás végén bor- és üdítõkínálást tarthattunk, és
eközben az emberek kellemesen beszélgetve élvezték
az alkonyat szépségét. Köszönöm mindenkinek, aki
részt vett a vízi hálaadás lebonyolításában, hogy
munkájával, jó szívével segítette rendezvényünk létre-
jöttét!

Zamárdi város okiratba foglalt fõ ünnepe a búcsú:

szeptember 8-a, Kisboldogasszony ünnepe. Különösen a

október

1-e, 17:00: NABE-gyûlés

3-a, 9:00: Szilvi használtruha-vásár

5-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe

6-a, 17:00: Aradi vértanúk útján – hagyományos kerékpáros megemlékezés a Magyar fájdalom 

szobortól indulva és oda visszaérkezve

8-a, 16:00: Egészségõr Egyesület rendezvénye

9-e, 15:00-18:00: VÉRADÁS

11-e, 9:00: vásár

17-e, 18:00: Zamárdi zeneiskolások hangversenye

18-a, 17:00: Kárpát-medence népdalai. Széles Ágota szervezése

20-a: A Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági bálja

23-a, 17:00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc városi ünnepsége. Iskolások ünnepi mûsora,

polgármesteri köszöntõ, Hidán Csaba hadtörténész elõadása, koszorúzás

26-a, 9:00: vásár

27-e, 19:00: Zokni. A Tabi Színjátszó Kör bohózata

keddenként: Nõi kar próbái (18:00), szerdánként: jóga (17:00), zumba (19:00), péntekenként: Szakasztó próbák

(18:00)

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az itteni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság! 
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Zamárdiból jöttek, mesterségük címere…

Zamárdiak, Zamárdihoz kötõdõ társaink gyakran
öregbítik településünk jó hírnevét. A közelmúltban
velük történt néhány eseményrõl közlünk rövid tudó-
sítást:

Szakasztó Népdalkör Tihanyban

A Szakasztó Népdalkör szeptember 15-én Tihanyban
szerepelt a Daganatos betegek mûvészeti találkozó-
ján. A rendezvény keretében az ország minden részé-
rõl érkezett fellépõk mutatták meg tehetségüket vers,
tánc és ének kategóriákban. A Népdalkör két összeál-

lítással, bukovinai és mezõségi népdalcsokrokkal sze-
repelt. Mindannyiunk számára felemelõ élmény volt
olyanoknak énekelni, akik legyõzték a betegségüket
és összegyûltek, hogy együtt ünnepeljék a gyógyulásu-
kat. (Sz.Á.)

Katamarán sikerek
Diószegi Zoltán és mancsaftja a nyáron nyerte harma-
dik magyar bajnoki címét, abszolút kategóriában szin-
tén harmadik alkalommal nyerte meg a Svert kupát.
Õt kértük meg, mutassa be szakágukat, sportéletüket.
Levelébõl idézünk: „Az elmúlt idõszakban szinte
egyeduralkodóvá váltunk az osztályban és mindent
megnyertünk, beleértve az országos flotta bajnoksá-
got is, amelyen három éve nem tudnak legyõzni min-
ket. Hat világbajnokságon és egy Európa-bajnoksá-
gon képviseltük hazánkat és Zamárdit. Legjobb ered-
ményünk a 124 fõs világbajnoki mezõnyben a 30. hely,
ami egyben minden idõk legjobb magyar eredménye
ebben a hajóosztályban. Most októberben lesz az idei
F18 világbajnokság Sarasotában, Floridában, ahol

szerencsés esetben még jobb ered-
ményt is elérhetünk. … Az F18 osz-
tályú katamaránokon kívül vitorlá-
zom nagyobb katamaránokkal is.
Kékszalagon az abszolút 9. hely a
legjobb eredményem, ami ugyan
nem “fénylik”, de a 600 fõs me-
zõnyben nem rossz. Viszont az ed-
digi négy Svert Kupából hármat
megnyertem Székely Andrással egy
nacra carbon 20-as katamaránnal,
és az érdekesség, hogy amikor nem
nyertünk, akkor a gyõztes hajón
Jankovics Gábor mancsaftkodott,
akivel F18-ban együtt megyünk, te-
hát családban maradt a kupa. …
De a bázisunk nemcsak a kata-

maránoknak ad helyet, van sok egytestû vitorlás is ott,
továbbá két vitorlásiskolának is helyet adunk. Nánási
Balázs vezetésével a nyári szünetben, táborokban le-
het a vitorlázást tanulni, míg iskolaidõben, a suli után
Litkey Árpád várja hetente kétszer a gyerekeket vitor-
lázni.” 

fesztiválokkal, koncertekkel, sportos, játékos ren-
dezvényekkel telített nyári szezon után ez a nap már
nem lesz olyan, mint régen, amikor még csendes,
hagyományos község volt településünk. Ma már nin-
csenek árusok, mutatványosok, ma már a lélek világá-
ba és rokoni, családi találkozókba húzódott vissza ez
az ünnep. Azonban egy jó lehetõség mégis  adódott,
hogy ne csak a templomban, hanem kívüle is kifejez-
zük, hogy Kisboldogasszony napja éltetõ forrás ma is!
A szentmisérõl kijövõket a templomtéren a Tabi
Fúvószenekar koncertje várta! Egyházi és világi
mûvekbõl egy nagyszerû összeállítást mutattak be!
Sternóczky László karmester kedves személyisége
pedig csak fokozta a térzene kellemes hangulatát. És
ha ehhez hozzávesszük a nyár végi, napfényes

idõjárást, elmondhatjuk, hogy Ég és Föld harmóniáját
élvezhették az emberek!  

Októberi kínálatunk gazdag! Kérjük a Kedves

Olvasókat, a cikk eleji kulturális kalendáriumunkat

õrizzék meg, és a benne foglaltakat tartsák számon!

Várjuk önöket az aradi vértanúkra emlékezõ kerékpáros

emlékútra, a betegeket segítõ véradásra, Széles Ágiék

népdalos rendezvényére, a máltaiak jótékonysági

báljára, 56-os nemzeti ünnepségünkre - ahol az iskolá-

sok mûsora után Hidán Csaba történész mutatja be a

szabadságharcosok öltözetét és fegyvereiket -, továbbá a

tabi színkör remek vígjátékára!
GP
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KÖRNYEZETÜNK PRO ÉS KONTRA

A Balaton- parton jó pár év  után – akkor platánokat mérgeztek meg – nemrég megint természetpusztítás
történt. A víz közelében lévõ fûzfa bokrokat vegyszerrel pusztította ki ismeretlen tettes a Harcsa utcai móló
közelében.  A barbár cselekményre nincs mentség!
Szerencsére a természetért, vagyis világunkért, tehát
életünkért felelõsséget vállalók is vannak. A Fõ utcai szol-
gálati lakások házának északi falán a falszigetelési munkála-
tok elõtt a 28 fecskefészek alá deszkát erõsítettek fel a
munkások, hogy a fészkek ne essenek áldozatul a kor-
szerûsítésnek. Köszönet jár a kivitelezõ cég vezetésének,
hogy védve õket, gondoskodott a jövõre hazatérõ fecskék
otthonairól!

(GP) 

Dedikálás az Ünnepi Könyvhéten

Gál Péter a Vörösmarty téren dedikálta a Kairosz és
Kráter Könyvkiadó pavilonjánál Szent László Ma-
gyarországnak édes oltalma címû könyvét.

Tálos Ágota festõmûvész kiállítása Siófokon

A Kálmán Imre Emlékmúzeumban látható ez a leg-
újabb tárlat. Igazi polgári miliõben, kellemes hangulat
közepette zajlott a megnyitó. Laki
Judit a Városi Könyvtár igazgatója
gondos háziasszony volt. Nagyszerû
bevezetõjében az alkotás metafizi-
káját bontotta ki tömören-velõsen.
Tõle idézzük Márai Sándor gondo-
latait:
„Mert a tehetség kevés. Az értelem
is kevés. A mûveltség is kevés ah-
hoz, hogy valaki mûvész legyen.
Mindehhez végzet kell, melyet nem
lehet félreérteni, s melyet semmifé-
le erõ vagy szándék nem tud meg-
másítani.

Minden mûfajban sok a tehetséges ember, akik sze-
rencsés pillanatban, tehetségük, elmélyülésük, ko-
molyságuk erõfeszítésével végül is hasznosat, néha rit-
kát és gyönyörût alkotnak. Így áll össze mûnek a világ-
irodalom vagy a festészet, a zene egésze.
De ezek az emberek nem alkotók, csak végrehajtók;
mert nincs végzetük.
S ha véletlenül orvosi vagy mérnöki pályára tévednek,
akkor is tehetségeset és hasznosat alkotnak majd. De
a mûvész, az igazi nem „tévedhet” semmiféle pályára,
s nincs olyan történelmi vagy helyzeti erõ, mely elté-
ríthetné feladatától; nem lehet más, csak író vagy fes-
tõ, vagy zenész. Aki így mûvész, annak végzete van. Ez
a legtöbb.”

Ezt követõen Csavlek András Munkácsy-díjas festõ-
mûvész elmélkedett a festészet mûvészeti szintjérõl, s
eközben méltatta Ágota kvalitását, belehelyezvén
mondandójába a kiállítás apropóját, Tálos Ágota fest-
ményekben megörökített ausztráliai élményeit. A
megnyitót Bognár Volenszki Betti (gitár) és Lõrincz
Éva (cselló) zenetanárok kamara elõadása tette még
kellemesebbé.
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BARÁTI KÖR HÍREI
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„Berkenye Zamárdi Alkotókör’’  Egyesület hírei

A zokni

A zamárdi Közösségi Házban
kerül bemutatásra Orbán Eri-
ka: A zokni címû bohózata 2018.
október 27-én, szombaton 19
órai kezdettel.

A nagysikerû darabot az
Sk Színkör Tab

társulata mutatja be. A bohózat
nagy sikert aratott több telepü-
lésen, volt ahol meg kellett is-
mételni az elõadást a nagy ér-
deklõdés miatt. Érdekesség, és
micsoda nagyszerû dolog, há-
rom doktorizált személy is sze-
repet vállalt benne, sõt az egyi-
kük zamárdi illetõségû. Orbán
Erikával a kapcsolatunk lénye-
ges eleme, hogy Berkenye-köri
tag, kiállítással egybekötött
könyvbemutatója szeptember
22-én volt Zamárdiban. Erika
többkötetes szerzõ, az Alkotó-
nõk Web-magazin fõszerkesztõ-
je, amatõr színjátszó, rendezõ
és vígjátékíró. A zokni címû da-
rabját bátran ajánlom azoknak,
akik egy kellemes, vidám estet
szeretnének eltölteni, és nevet-
ve visszatekinteni az elmúlt év-
tizedek bohózatszámba menõ
történéseire. 
Szeretettel várjuk a somogyi al-
kotók munkássága és mûvésze-
te iránt érdeklõdõ Kedves Kö-
zönségünket! Az elõadás ingye-
nes.

Berkenye-kör
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Szeptember 15-én 20 tagú küldöttségünk Tihanyba láto-
gatott, hogy részt vegyen a Daganatos Betegek Mûvésze-
ti Találkozóján. A Szakasztó Népdalkör dalcsokra,
Prigliné Zsuzsa versmondása méltán nyerte el a népes
hallgatóság tetszését.” Ügyes kezek” csoportunk számos
szép alkotással gazdagította az országos kiállítás anyagát.
Az egész napos színes program, a tihanyi Levendulaklub
szíves vendéglátása, találkozás az ország minden részébõl
érkezõ testvérszervezetekkel felejthetetlen élmény volt
mindnyájunknak. A mintegy ötszáz vendég, látva a pro-
dukciókat és a kiállítás gyönyörû tárgyait, megérezhette a
mûvészet, a kultúra és a barátság lélekemelõ, gyógyító
erejét.  A kazincbarcikai Teljes Élet Klub és a túrkevei
Együtt Könnyebb Klub küldöttségének Zamárdi adott ott-
hont. A barátság jegyében két kellemes napot töltöttünk
el velük. Búcsúzóul bejártuk az Egészségkertet. Fotóink a
Közösségi ház lépcsõjén és a kert díszkapuja elõtt készül-
tek a kazincbarcikai testvérklubbal.

Szûrések!

Ismételten felhívjuk mindazok figyelmét, akik mammog-
ráfiai vizsgálatra behívót kapnak, hogy éljenek a lehetõ-
séggel! A szokásos komplex szûrésre november 20-án ke-
rül sor a Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós Osztálya
és az Egészségõr Egyesület közös szervezésében. Jelent-
kezés a szokásos adatok / születési adatok, TAJ szám
/megadásával Horváthné Szilvinél: 06 / 30 /850-9911 Az
autóbuszos utazásról pontos információt a Hírmondó kö-
vetkezõ számában adunk. 

A gondolat teremtõ ereje
900 hónap
Szeptemberi összejövetelünk két elõadását nagy érdeklõ-
dés elõzte meg. Darnói Tibor holisztikus orvos, aki már
több alkalommal volt a vendégünk, most munkatársával,
barátjával, Novák Csaba életmód-tanácsadóval érke-
zett.Darnói doktor a tõle megszokott szakmai alaposság-

gal, mindenki számára érthetõen beszélt a betegségek
pszichés okairól, a gondolatok teremtõ erejérõl.  „Az ural-
kodó gondolatok megvalósulása törvényszerû, nem
mindegy, hogy „mi jár a fejünkben”. A gondolatok gyó-
gyíthatnak, de beteggé is tehetnek. A testünkrõl készült
érzelmi hõtérkép bizonyítja, hogy a negatív érzelmek és
gondolatok – önértékelési zavarok, bûntudat, gyûlölet,
magány, kiszolgáltatottság, a belsõ harmónia hiánya -
elõbb vagy utóbb a testet is rombolják, megbetegítik. Az
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elménkbe beégett szokásokat, gondolatokat csak belsõ
tudatos munkával lehet megváltoztatni.

TUDATTALAN SODRÓDÁS HELYETT TUDATOS VÁL-
TOZÁS!
Nem könnyû, de nem lehetetlen. Errõl már Novák Csa-
ba, coach, tréner beszélt 900 hónap címû elõadásában.
Gyakorlati példákkal bizonyította, hogyan nehezítik éle-
tünket elfojtott érzelmeink, a megfelelni vágyás, a függõ-
séggé váló szokások, a korlátlanul kitörõ indulatok, a
képtelenség a megbocsátásra.
Életünk 900 hónapját /mintegy 75 évet / rövidítjük meg
éveket kitevõ hónapokkal, ha képtelenek vagyunk a vál-
toztatásra. Saját életünkkel magunk gazdálkodunk. Raj-
tunk múlik, hogy haragszunk vagy megbocsátunk, ítélke-
zünk vagy elfogadunk, megbántunk vagy megbántó-
dunk. Ha nem akarjuk fogyasztani életünk 900 hónapját,
akkor tudnunk kell bocsánatot kérni, tudnunk kell a sze-
retetet kifejezni és kimondani. Még ma, hátha holnap
már késõ!
Elõadóink szavaival messzemenõkig egyetértettünk, de
ahhoz, hogy megrögzött szokásainkon változtatni tud-
junk, ahhoz még elkelne a segítség.
Dr. Darnói Tibor és Novák Csaba november második
hétfõjén, 12-én 16 órai kezdettel 5 órás konfliktuskezelõ
tréninget tart
Család – Élet – Kapcsolat –Munka

címmel az elmúlt évi képzéshez hasonló feltételek mellett.
Többek között szó lesz a konfliktust kiváltó helyzetekrõl,
/párkapcsolati, szülõ-gyermek kapcsolati problémákról/
azok felismerésérõl, kezelésérõl és tudatos belsõ formálá-
sáról.
Jelentkezés és bõvebb információ a 06 / 30 / 3324-301-
es telefonszámon.
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Gyönyörû idõben, immáron ötödik alkalommal került megrendezésre a NABE  madárijesztõ-készítõ
versenye a tájház udvarán. Lekvár, savanyúság, befõtt és szörp zsûriztetése mellett a madárijesztõk és
madáretetõk is díjazásra kerültek.
Pozsonyi Zsuzsi kertjének növényeibõl készített falatkái és lecsója nagy sikert aratott.
Telegdi Ági a mesesarokban fogadta kis olvasóit.
A gyerkõcök élvezettel vették birtokba a mini mezítlábas parkot.
A rengeteg palacsinta és zsíros kenyér is hamar gazdára talált.
A NABE eseménye nem lett volna ilyen sikeres, ha nincsenek támogatóink a díjak felajánlására és
szorgos kezû asszonyaink az éhség csillapítására-.

Hála és köszönet érte!

NABE HÍREK
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„Van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember bensõjének.”
(Winston Churchill) 

Idén szeptember 1-jén 19. alkalommal került sor Zamárdiban a
CANC-C2 – Somogy megyei bajnoki forduló, országos pontszerzõ –
kettes fogathajtó versenyre, melyre 29 hajtó adta le nevezését. So-
mogy megye mellett érkeztek Veszprém, Fejér, Zala valamint Heves
megyébõl is versenyzõk. Az akadályhajtás és vadászhajtás verseny-
számban is az elsõ hat helyezett került díjazásra.

Akadályhajtás:
1.Magyar Zoltán Marcali Város Szabadidõ SE Somogy megye
2. Semjén Attila Mezõszilasi LSE Fejér megye
3. Csöme Zsolt Balatonlelle-Kishegyi LK Somogy megye
4. Kleiber Jenõ Siófoki Lovasegylet Somogy megye
5. Kiss Sándor Vámosgyörki SE Heves megye
6. Csontos Gyula Mezõszilasi LSE Fejér megye

Vadászhajtás:
1. Magyar Milán Marcali Város Szabadidõ SE Somogy megye
2. Csöme Zsolt Balatonlelle-Kishegyi LK Somogy megye
3. Semjén Attila Mezõszilasi LSE Fejér megye
4. Kézsmárki Sándor Marcali Város Szabadidõ SE Somogy megye
5. id. Semjén Attila Mezõszilasi LSE Fejér megye
6. Balogh Bálint Kõröshegyi Lótenyésztõk E Somogy megye

Emellett különdíjakat is osztottunk ki, melyeket Zamárdi Város Ön-
kormányzata valamint magánszemélyek ajánlottak fel. A nap folya-
mán szép számú nézõközönség követte végig az eseményeket. Az
idõjárás egészen a díjkiosztóig kegyes volt hozzánk. Az eredményhir-
detés azonban már felhõszakadás közepette zajlott. Ennek ellenére
egy sikeres, szép napot tudhatunk magunk mögött, melyhez nagy-
ban hozzájárultak támogatóink, akiknek ezúton is köszönetet mon-
dunk:

KETTESFOGATHAJTÓ

Zamárdi Város Önkormányzata

Csákovics Gyula
polgármester úr

Zamárdi GAMESZ

Zamárdi Tourinform Iroda

Zamárdi Óvoda
Barta Ilona óvodavezetõ 

Ferencziné Anikó
Kovácsné Gabi 

NABE Zamárdi

Podráczky János és családja

Kömpf Richárd és Sipos Tibor

Schwarc Béláné

Sebestyén Béláné Irénke

Puller Imre

Horváth Sándor Hotel Família

Nagy Gáborné Gyöngyi

Takácsné Horváth Szilvia

Kleiber Jenõné

Szabóné Marika néni

Szabó Gábor

Tóth Imre Mihály

Hosszú Gyula

Kertész Tibor

Szakáli Anna

Friesz Gyula

Kajdi Tiborné

Novák Györgyné

Vörös Gyula

Szántó Gyula

Gelencsér Mária

Sarankó Henrietta és
Margó György
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Az elmúlt fél évben semmi különös nem történt a csoport életében: jöt-
tek az - elsõsorban ruha - adományok, és vitték is azokat.
A nagyobb méretû felajánlások szállításához segítséget nyújtott a

GAMESZ; köszönet a vezetõnek és munkatársainak! Bútort nem tudunk tárolni, ezért csak -
„célirányosan“, személyre szólóan - közvetítünk.

Az eddigi és a jövõbeli adományokat köszönjük szépen; telefonos elérhetõségünk:
348-524;  06 30-373-4760.

Fogadónapjaink a következõ hónapokban: október 1., november 5., december 3., 14 - 16 óráig.

Csoportunk fennállása óta többször elõfordult - és szomorú szívvel vettük tudomásul -, hogy
- fõleg - idõsebb támogatottjaink közül valaki örökre elment. A hozzátartozók meggyászolták
az elhunytat, megadták neki a végtisztességet; nem lett újsághír. Sárközi Attilával kivételt te-
szünk; nem azért, mert fiatalon, 44 évesen távozott az élõk sorából, hanem mert nem volt ro-
kona, aki eltemettette volna.

Attilával a kapcsolatunk 5 évvel ezelõtt kezdõdött, amikor egy zamárdi felsõi önkéntesünk a
téli hónapokban mindennap meleg étellel látta el a valóban rászorulókat. Felváltva mentek az
ebédért; a többi tudhatta, hogy idõben megkapja, ha Attilára került a sor, mert sohasem fe-
ledkezett el feladatáról, vállalásáról. Megbízható, segítõkész, emberi gyengeségeivel együtt is sze-
rethetõ volt.

Március végén a megbeszélt idõben, pontosan érkezett utolsó sajtadományáért. Hálásan kö-
szönte, és dicsérte a korábban kapott sajtot. Fekete kesztyûben vette át a részét, és én nem
akartam zavarba hozni kíváncsiskodásommal: a meleg idõ ellenére miért visel kesztyût. Akkor
láttam utoljára szomorú mosolyát, meleg barna szemét...

Késõbb, halála után tudtam meg, amit õ szégyellt és takart: megfagyott, elüszkösödött a ke-
ze és a lába. Április 14-én, szombaton este, legjobb barátjától hazafelé tartva, esett össze az
úton.

Már nem lehetett segíteni rajta. Urnáját, mely két évvel ezelõtt elhunyt édesanyjáé mellé ke-
rült, kevesen vettük körül, de a szertartás után annál több szeretettel emlékeztünk rá.

Ha a hamvai nem az urnafalba kerültek volna, azt mondanám: „Sit tibi terra levis“. /Legyen
neked könnyû a föld./ Így mindannyiunk nevében, akik érezzük hiányát, azt kívánom:
Nyugodjál békében, Attila!

B. Schneider Mária

KARITÁSZ HÍREK

„Az emlékezéshez ... szeretet kell,
s akit szeretünk, azt nem felejtjük el.“

/W.Shakespeare/



Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2018. október



d2018. október 19.oldal Zamárdi Hírmondó

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



MISEREND
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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

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

2018. október
Katolikus miserend
Plébániatemplom:

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

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. október 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

Szerda: 18.00

Csütörtök.: 18.00

Péntek.:  18.00

Szombat:  18.00

Vasárnap:  9.00

A kápolnában nincs mise.

Balatonendréd:

Vasárnap: 10.30


