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Prigliné Zsuzsa:

Öröklét

Én hiszem, hogy nincs halál,
csak testünk hull a porba,
lelkünk vágya s tudatunk

majd visszatalál,
hova ezer szállal köti múltja.

Hol szenvedésünk új leckét remélt,
lelkünk könnyedén szárnyra kélt

vizek s föld fölé, hol
csak csillagok ragyognak,
mindenütt valóság honol,
mi megfogant egyszer is,

a szárnyaló gondolatban bujdokol.
A lélek, hogy születhessen örökre,

újra s mindig újra,
fény lesz, szellõsuttogás,

szelíd gyógyír hegedõ sebekre,
s ahogy új népek jönnek,

újra s újra más,
észrevétlen röppen be ezekbe.

Lesz hársfán bódító virág
vagy kertekben kéklõ katáng.

Tengerré s erdõvé változik,
harsogó zölden virító mezõvé,
Viharban tombolva rázkódik,

s csendesen szelídül lágy esõvé.

2018/10/23 09:58 Október a parton Fotó: Kuruczné Hári Krisztina

Fotó: Horváthné Herczeg Zsuzsa
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. szeptember 13-i ülésérõl

BESZÁMOLÓ

A képviselõ-testület:

1. Zamárdi Parkolási Kft. mûködési célú kölcsön ügye

Dr. Sziklay Adrien jogtanácsos, ügyvezetõ elmondta, hogy a Zamárdi Parkolási Kft. árbevétele a nyári
két hónapra vonatkozóan körülbelül 44.000.000,- Ft. Ezek alapján a 25.000.000,- Ft-os mûködési célú
kölcsönt a Kft. vissza tudja fizetni az Önkormányzat részére.

- akként dönt mint a Zamárdi Parkolási Kft. alapítója és tulajdonosa, hogy az Önkormányzat által  2018.
június 6. napján átutalt 25.000.000,-Ft mûködési kölcsön teljes összege 2018. szeptember 30.napjáig
kerüljön visszafizetésre az Önkormányzat részére.

2. Kereslet és Kínálat Kft.-vel szemben (CBA) településkép-védelmi bírság kiszabása

- a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidõre történõ nem teljesítése
miatt a Kereslet és Kínálat Kft. mint a Zamárdi CBA élelmiszerbolt tulajdonosával szemben 1.000.000
Ft,- közigazgatási bírságnak minõsülõ településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el.

3. Borissza Tamás egyéni vállalkozóval szemben településkép-védelmi bírság kiszabása

- a településképi követelmények megtartását, a követelményeknek meg nem felelõ építmény elhe-
lyezésétõl való tiltást tartalmazó hatósági döntés be nem tartása miatt Borissza Tamás mint a Zamárdi,
Kiss Ernõ utca 3272/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával szemben 1.000.000 Ft,- közigazgatási bírságnak
minõsülõ településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el.

4. Zamárdi, Sport- és Vízi Turisztikai Központ ajánlatok

- a 2. sz. Mélyépítõ Kft 5.604.326.-Ft + 27% áfa összegû ajánlatát elfogadva megbízást ad a Zamárdi, Harcsa
utcai vízi turisztikai központ ingatlanának ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési, elektromos áram ellátási munká-
nak elvégzésére, valamint a megközelítést biztosító kapubejáró kiépítésére, a szükséges anyagi keretet az
Önkormányzat biztosítja.

- A vízi turisztikai központ kiviteli terveit az Önkormányzat –a Fõépítész szakmai javaslata alapján- elfogadja.

- A Magyar Kajak-Kenu Szövetség érintettségére vonatkozó kivitelezési munkák elvégzésére a következõ aján-
lattevõk meghívását javasolja:   

- 2. sz. Mélyépítõ Kft.

- Ökobau Kft.

- JSP Építõ Kft.

- Kõvágó-Ép Kft.

- Fecske Kft.

5. TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 - „Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti      
Intézmény energetikai korszerûsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

- a nyertes ajánlattevõ az ÉSK Innovációs Kft. ( Szentendre), mert legjobb ár-érték arány 
értékelési szempont szerint a legjobb ajánlatot tette.

- a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 - „Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézmény energetikai korszerûsítése” tárgyú beruházás elvégzésével az ÉSK Innovációs Kft.-t bízza
meg 161.773.123,- Ft. +27 % áfa díjért, és a hiányzó keretet (nettó 20.040.839.-Ft) az általános tar-
talékból biztosítja. 
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BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. szeptember 24-i ülésérõl

1. Zamárdi Teniszcentrum fejlesztése
Az ülésen jelen van Zsigó Sándor úr a Part Tenisz Kft. részérõl.
Csákovics Gyula polgármester elmondta:
Az Önkormányzatnak továbbra is feltett szándéka, hogy a teniszcentrumot fejlessze. A turisztikai pályázat-
amelyre már a 350.000.000,- Ft-ot elnyerték-ill. a kikötõ fejlesztése is a Bácskai utcai fejlesztések részét
képezik.
Jelenleg az általános iskola energetikai korszerûsítése folyik, és az Önkormányzatnak plusz 25.000.000,- Ft-os
költséggel kell számolnia. Ezeken felül a folyamatban lévõ pályázatokhoz is önkormányzati forrást kell
valószínûleg biztosítani. Ezek alapján 90.000.000-100.000.000 Ft összeget a teniszcentrum fejlesztésére nem
tud az Önkormányzat saját forrásból bevállalni. A Magyar Tenisz Szövetségtõl kaptak ígéretet pályafe-
jlesztésre, de a jelenlegi helyzetben erre nem lehet alapozni. 

- saját forrásból nem tudja biztosítani a Zamárdi, Bácskai utcai teniszcentrum fejlesztéséhez szükséges
90-100 M Ft-ot. 

- a tenisz centrummal kapcsolatban a Part Tenisz Kft.-vel az új helyzetnek megfelelõen kíván állást
foglalni.

2. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2018. évi szezon rendezvényeinek
kiértékelése, illetve a háromnegyed éves beszámoló elfogadása

- a 2018. évi szezon rendezvényeinek kiértékelését és a háromnegyed éves beszámolót elfogadja.
- a városi tûzijátékok helyszínének a Zamárdi, Kossuth utcai rendezvényteret jelöli ki azzal, hogy a tûz-

ijátékok szervezését a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár végzi a további-
akban.

3. Testvértelepülési kapcsolatok értékelése

Csákovics Gyula polgármester elmondta:

Villány település az egyetlen belföldi testvérkapcsolatunk. A település hasonló paraméterekkel rendelkezik,
mint Zamárdi. Villánnyal a kapcsolat kiváló, a nyaranta szokásos Rosé fesztiválon kívül is tartják a kapcsola-
tot, kölcsönösen látogatja egymást a két település küldöttsége. Idén októberben is Zamárdi képviselõi részt
vesznek a vörösbor fesztiválon.

Székelyvécke szintén magyar anyanyelvû, de Románia területén található. Szintén jó kapcsolatot ápolnak, bár
az utóbbi idõben ez a kapcsolattartás nem volt folyamatos. Székelyvécke polgármestere lábtörése miatt nem
tudott részt venni a zamárdi városnapon. A fõzõversenyük már 3. alkalommal maradt el. Zamárdi az elõzõ
fõzõversenyeken mindig képviseltette magát. A székelyvéckei Magyar Ház továbbra is nyitott zamárdi lakossá-
ga, nyaralótulajdonosai elõtt, ezt a lehetõséget minél szélesebb körben célszerû hirdetni továbbra is.

Malsch németországi testvértelepülésükön új polgármester asszony állt munkába, a két település kapcsolata
továbbra is kiváló. A városnapon az önkormányzatuk küldöttsége részt vett, és szervezés alatt áll egy újabb,
magánszállásokon történõ vendéglátás is, a Concordia zenekar részvételével. A Hírmondóba a vonatkozó
hirdetést megjelentették, várják a zamárdi családok jelentkezését a szállás biztosításával kapcsolatban.

Ustrzky Dolne a lengyel testvér kapcsolatuk, szintén új polgármesterrel a város élén. A kapcsolatuk velük is
megfelelõ, az iskolás gyermekek kölcsönösen látogatnak minden évben egymás településére. A zamárdi város-
napon szintén részt vett a küldöttség, ezt a látogatást szeretné viszonozni Zamárdi  a közeljövõben.

Moscenicka Draga horvát település az Istriai-félszigeten található, körülbelül hasonló adottságokkal, mint
Zamárdi. A testvér-települési szerzõdés aláírása elõkészítés alatt áll, mivel mindkét település képviselõ-
testülete egyetértett azzal, hogy szeretnék a testvérvárosi kapcsolatot hivatalos szintre emelni.
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4. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda elõterjesztései

- jóváhagyta az Óvoda Szervezeti és mûködési szabályzatát,a Munkatervét,Pedagógiai programját és
Házirendjét.

- felmentést ad Barta Ilona óvodavezetõ részére a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény-
ben számára kötelezõen elõírt óraszám (heti 10 óra) csoportban történõ eltöltési kötelezettsége alól.

- Jelen határozattal megállapított felmentés nem alkalmazható olyan helyzetekben, melyek az
intézmény zavartalan mûködésének biztosítása érdekében az óvodavezetõ oktatás-nevelési munkában
való közvetlen részvételét igénylik (pl. óvodapedagógus betegség, továbbképzés miatti távolléte).

5. Zamárdi 2331. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntés ( volt Dobribán-féle telek)

- megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonát képezõ zamárdi 2331. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos
elõterjesztést, és a 245/2017 (VII.17.) számú határozatának végrehajtását felfüggeszti.

- Saldo Szidónia átjárási szolgalom alapítására vonatkozó kérelmét az ingatlant érintõ mûszaki,
kertészeti és geológia feladatok felmérését és elvégzését követõen az átjárási szolgalom alapításával
érintett összes ingatlan tulajdonos bevonásával kívánja megtárgyalni. 

- az átjárási szolgalmi jog(ok) kérdésének tisztázását követõen – amennyiben vevõk vételi szándékukat
fenntartják - az ingatlan elidegenítését újratárgyalják.

- felkéri a GAMESZ-t és a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdjék meg a szükséges felméréseket, és
azokat a munkálatokat, amelyek költsége a költségvetésben biztosított, végezzék is el. 

6. Helyi piac fejlesztésére szaktanácsadói ajánlatok

- a Kozma Ügyvédi Iroda ajánlatát elfogadva, megbízást ad felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanác-
sadói szolgáltatás elvégzésére a TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 számú „Helyi piac fejlesztése
Zamárdiban” címû projekt megvalósítása kapcsán 600.000,-Ft + 27% áfa = 762.000,-Ft értékben.
A pályázatban a tevékenységre rendelkezésre álló keret bruttó 491.457,-Ft. A keret és az ajánlati ár 
különbözetét, azaz bruttó 270.543,-Ft összeget az Önkormányzat saját erõbõl biztosítja.

7. Szabadstrand Társasház behajtásgátló elhelyezési kérelme (volt Sirály Hotel)

- megtárgyalta a Szabadstrand Társasház (Zamárdi, Kiss Ernõ utca) kérelmét behajtásgátló elemekre
vonatkozó kiépítési kérelmét, és azt a 2019. évi költségvetéskor tárgyalja meg.

8. Zamárdi kõhegy 4797/4. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelem (Egri Bálint)

- megtárgyalta Egri Bálint kérelmét a zamárdi kõhegy 4797/4. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó csapadékvíz
elvezetésre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa saját költségén a
csapadékvíz elvezetést megoldja, az Önkormányzat megadja a munka elvégéséhez a szükséges hoz-
zájáruló nyilatkozatokat.

9. Fövenystrand tervezése a Zamárdi, Kilátó és Keszeg utca közötti területre

- megtárgyalta a zamárdi 3500/5. hrsz.-ú (Kilátó-Keszeg utca közötti szakasz) ingatlanra vonatkozó ter-
vezési ajánlatot, és megbízza Kaszab Gábor tervezõt a területre fövenystrand tervezésével 985.000,- Ft
megbízási díjért.

10. Zamárdi, Nagyváradi köz 10. számú társasház elõtti árok lefedésére vonatkozó kérelem

- megtárgyalta a Zamárdi, Nagyváradi köz 10. számú társasház elõtti árok lefedésére vonatkozó kérel-
met- ez jelenleg nem szerepel a város rövid távú tervei között, így azt nem kívánja elvégeztetni.

11. Takáts Dénes Zamárdi, Széchenyi utca 15. számú ingatlan elõtti közterületre vonatkozó kérelme

- nem javasolja engedélyezni a Zamárdi, Széchenyi utca 15. számú ingatlan elõtti közterületre zöld-
növényzet telepítését.
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12. Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Kft kérelme

- nem engedélyezi Zamárdi vízparti területén behúzós horgászhelyek kialakítását a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel együttmûködve.

13. Zamárdi, Mikes Kelemen utca végi stéggel kapcsolatos döntés
- nem kívánja használatra és kezelésre átvenni a Fõvárosi Közterület-Fenntartó Nonprofit Kft. által fela-

jánlott Zamárdi, Mikes Kelemen utca végén használt stéget. 

14. Hethland Kft horgászverseny megrendezésére vonatkozó kérelme
- engedélyezi a Zamárdi, Bácskai utcától nyugatra a Harcsa utcáig az önkormányzati terület használatát

2019. május 10-12. között megrendezendõ horgászverseny céljára.

15. Diószegi Zoltán kérelme Katamarán Központ terület kibõvítésére
- megtárgyalta Diószegi Zoltán kérelmét, és elvi szinten engedélyezi a meglévõ Zamárdi, Harcsa utca

végén lévõ Katamarán Központ terület kibõvítését +500 m2-rel. 
- továbbá engedélyezi egy sólya elhelyezését szintén a Harcsa utca végén a központhoz kapcsolódóan

azzal, hogy a fesztivál szervezõkkel egyeztessenek arról, hogy a plusz terület bérlete nem zavarja-e õket
a további mûködésben, illetve amennyiben lehetõség van rá, akkor Diószegi Zoltán jelenlegi
szerzõdésének érvényességi idejére legyen ez a plusz terület bérlet meghatározva, arányos díjszámítás-
sal.

- kéri továbbá, hogy a sólya pontos helyét a kérelmezõ egyeztesse a hivatallal, hogy a szabad strand ren-
deltetésszerû használatát az ne zavarja.

- a terület használatára vonatkozóan további kérelmeket már nem kíván tárgyalni.

16. Zamárdi, Kiss Ernõ utca 3/4 szám elõtti ingatlanon lévõ fával kapcsolatos kérelem

- a Zamárdi, Kiss Ernõ utca 3/4 szám elõtti ingatlanon lévõ fa visszametszése, nyesése miatti kérelem-
mel kapcsolatban felkéri a GAMESZ vezetõjét és Gál Péter képviselõt, bizottsági tagot, hogy nézzék
meg a helyszínt és tegyenek javaslatot a megoldásra. 

17. Csucsimmo-Holding Kft kérelme

- megtárgyalta a Csucsimmo-Holding Kft. kérelmét és engedélyezi, hogy az Önkormányzat felé fennál-
ló 2017. évi 585.000,- Ft tõketartozás, 126.750,- Ft késedelmi pótlék és 30.000,- Ft perköltség összegét
2018. december 31-ig három egyenlõ részletben történõ megfizetéssel egyenlítse ki az Önkormányzat
számlájára.

Matyikó Zsuzsa

FELHÍVÁS

Zamárdi Város Önkormányzata 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

Zamárdi Város Településrendezési Eszközeinek
– kiemelt fejlesztési területre szóló –

módosítása elkészült.

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen vagy
jelen felhívástól számítva a Lakossági Fórum idõpontját követõen még 8 napig

Csákovics Gyula polgármester nevére címezve, írásban tehetik meg:
Zamárdi Város Önkormányzata
8621 Zamárdi Szabadság tér 4.
e-mail: titkarsag@zamardi.hu

Véleményezésben való közremûködésüket megköszönve, egyben fenti témában
a Lakossági Fórum idõpontját 2018. november 08-án 13.00 órára,

a Városháza Nagytermébe meghirdetve.

Csákovics Gyula s.k.
polgármester

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, 
Zamárdi Város Partneri Egyeztetés Szabályzatáról szóló 

15/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./



Zamárdiban átadásra került a Fõ utcai
járda második szakasza 

Az 58.000.000,- Ft-os bekerülési költséggel megvaló-
sult fejlesztést az önkormányzat önerõbõl valósította
meg.
Kõvel burkolt virágos tér és járdák a Fõ utcában.

„Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára
tesz.” (Baross Gábor)

Nem véletlenül vettük az idézetet Baross
Gábortól, akinek tartalmas, cselekvõ élete tucatnyi
maradandó építményt hagyott ránk, akinek a nevét
számtalan tér, utca, híd és iskola viseli büszkén az
egész országban. Nem állítom, hogy tízéves városunk
bármiben is utolérte vagy megközelítené volu-
menében azokat a hatalmas építkezéseket, de azt
igen, hogy Zamárdi fejlõdik, és építési-fejlesztési
munkálatai az Önkormányzat akaratában, tervsz-
erûen, folyamatosan valósulnak meg. 

2018-ban az ütemezésnek megfelelõen és
tovább haladva a korábban megkezdett járdák,
parkolók kiépítésében, a Fõ utcai gyalogjárda II.
ütemének építési munkái befejezõdtek. A járdaépítés
és a burkolattal ellátott útpadkák
kialakítása során gondoskodni kel-
lett az esõvíz elvezetésérõl is.
Összesen 1849 m2 felület kapott új
burkolatot, melyben a Fõ utcai,
kétoldali gyalogjárda felújítása az
Endrédi útig, valamint a Honvéd,
az Esze Tamás és a Fõ utca által
bezárt tér burkolatának cseréje is
megtörtént.
A kialakított virágágyások,
bokrokkal, örökzöldekkel beül-
tetett parkrészek nagyon csinossá
varázsolták a korábban aszfalttal
burkolt, szürke területet. A lépc-
sõknél kapaszkodó-korlátok kerül-
tek kihelyezésre, valamint akadály-
mentesített lejáratok a babakocsikkal vagy mozgásko-
rlátozottak által használatos jármûvek számára. A
munkálatok során az útszakaszon a közlekedés zavar-
talanul folyt, csupán figyelmes vezetésre volt szükség
a biztonságos közlekedéshez. A munkagépek mindig
helyet adtak a közeledõ gépjármûveknek. A kivitelezõ
a siófoki 2. számú Mélyépítõ Kft. volt. A meglévõ
növényzet (fák, bokrok) kiszedése, eltávolítása a park
kiépítésének munkálataihoz tartozott. 
Az új növényzet telepítési munkáit a zamárdi
GAMESZ végezte, Dula Pál és Fürjes Edina
kertészek irányításával. 
Zamárdi infrastrukturális fejlesztésének következõ
helyszíne, várhatóan a 2019-es év legnagyobb
útfelújítási munkája – a jelenlegi önkormányzati
elképzelés szerint – a Kiss Ernõ utca, Leiningen köz,
Eötvös utca közötti szakasza lesz, ahol út- és
parkolóépítési munkák zajlanak majd.

A területátadáson, mely 2018. október 4-én, 16
órakor volt, az önkormányzati tisztségviselõk, a
kivitelezõ, az egyesületek képviselõi és az érdeklõdõ
lakosok vettek részt.

(A cikkhez az adatokat Kétszeri Balázs osztályvezetõ
szolgáltatta.)

Szani
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Kedves Zamárdiak!

Az ünnepi ráhangolódás jegyében szeretnénk invitálni Önöket a
zamárdi Szabadság téren megrendezésre kerülõ adventi prog-

ramjainkkal, meleg ételekkel, italokkal.

Az adventi idõszak vasárnapi napjain 17-19 óra között

könnyûzenei elõadásokkal, zamárdi vendéglátós vállalkozók jó-
voltából forralt borral, teával, meleg étellel várjuk

az érdeklõdõket.

Hangolódjunk együtt az ünnepekre!

Zamárdi Város Önkormányzata

Figyelem! A NABE elsõ vasárnapi programja

15 órakor kezdõdik.
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ÓVODA HÍREI

Szeptember utolsó hetében megren-
deztük apák napi ünnepségünket,
melyre a gyerekek izgatottan készül-
tek. 11-tõl a tornateremben Figura
Ede bácsi szórakoztatott minket zenés,
interaktív elõadásával. A délelõtt fo-
lyamán az óvoda dolgozói feldíszítet-
ték az udvart és a teraszt, elõkészítet-
tek mindent a vendégek fogadására.
Az apák napi kerti partyt az ovisok mû-
sorával nyitottuk meg. Az énekeken,
verseken kívül a gyerekek ajándékkal
is készültek. A falapból készült ajtó-
díszt a mûsort követõen nyújtották át
az édesapáknak. Mindenki ügyesen
szerepelt, külön büszkék vagyunk a
legkisebbekre, akik bár most kezdték
az óvodát, bátran ki mertek állni a
nagyközönség elé. Az óvó nénik ezút-
tal is készültek játékokkal, melyeket a
gyermekek édesapjuk segítségével pró-
bálhattak ki. Ezenkívül eszem- iszom,
lovas kocsi, munkagép, tûzoltóautó és rendõrautó kipróbá-
lása várt mindenkire. 
Október elsõ hetében az állatok témakört jártuk körbe,
amit idén is próbáltunk minél élménydúsabbá tenni. A Ber-
kenye kör kedves mesés elõadásával indult a hetünk, a nép-
mese napjára emlékezve. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani, hogy eleget tettek felkérésünknek. Az udvaron
állatsimogató várta a gyerekeket. Kedden terápiás kutyu-
sokkal ismerkedhettek és játszhattak együtt a gyerekek.
Barkácsoltunk is, a különbözõ technikákkal készült állatfi-
gurák a faliújságokat díszítették. Csütörtökön egy pályázat
keretében túráztuk körbe Zamárdit, és néztük meg annak
nevezetességeit. Amíg a kisebbek a Balaton-part felé vették
az irányt, addig a nagyobbak a városban tettek egy nagy
kört, és egészen a Kilátóig mentek. A Szamárkõnél megpi-
henve egy vadász várt minket, aki egy rövid bemutatóval
kedveskedett. Pénteken a már jól ismert „bogaras ember”
jött el hozzánk. Interaktív mûsora nagyon izgalmas volt,
újabb bogarakat mutatott nekünk, és számos érdekességgel
bõvítette a gyermekek tudását. Feri bácsi ismét elhozta
megmutatni gyönyörû galambjait, hogy aztán közösen el-
reptessük õket. A hét zárásaként minden kisgyermek örök-
be fogadott egy plüss állatkát. 
Október 16-án az óvó nénik fellátogattak az iskolába, és be-
ültek egy tanórára, hogy megnézzék, hogyan boldogulnak
az iskolapadban a kis elsõsök. Örömmel láttuk, hogy szé-
pen haladnak, figyelmesek és szorgalmasak. 

A tulipános csoport a Bálványosi Óvoda meghívásának tett
eleget október 18-án. A bálványosiak tökfaragással, geszte-
nyedobással és egyéb õszi játékokkal készültek a gyerekek-
nek, valamint a RépaRetekMogyoró duó színesítette a dél-
elõttöt. Az október 23-ai nemzeti ünnepre megemlékezve
mi is felsétáltunk az emlékmûhöz, és kitûztük festett zász-
lóinkat. 
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ISKOLAI HÍREK

Október 5-én megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
A szombati városi ünnepségen és a kerékpáros emlék-
túrán is sokan részt vettünk.
10-én a hetedikeseket vizsgálta Vali néni és a fogorvos
bácsi. 
12-én Siófokon a Bolyai matematikai csapat-
versenyen évfolyamonként négy fõ képviselte
iskolánkat. Tanulóink nagyon eredményesek voltak. A
megyei értékelésben a nyolcadikosok és a hetedikesek
csapata is a legjobb lett! A 8. o. csapatában BALOGH
HANNA, ERDEI CSENGE, SZABÓ VIVIEN,
BRUCKER PÉTER, a hetedikeseknél GAMAUF
LUCA, EIDENPENZ BIANKA, TÓTH MARTIN,
BÖLCSIK ZOLTÁN szerepelt. Õk képviselhetik
iskolánkat és Somogy megyét az országos versenyen.
Fiúk, lányok, büszkék vagyunk rátok!
Október 13-án-munkanap lévén-szombaton is jöttünk
iskolába. A Fekete István-nap alkalmából az alsósok a
város területén akadályversenyen vetélkedtek. A
szülõi részvétellel és segítséggel a városi könyvtárban,
parkokban kialakított állomásokon bizonyíthatták
felkészültségüket. 
A felsõsök az iskolánál, az egészségparkban és a
focipályán kialakított 9 állomásból álló akadály-
versenyen vetélkedtek. Lásd Botlik Regina írását
külön.
A magyar népmese napja alkalmából a Török Ildi
néni által szervezett rendezvényen vettek részt a
negyedikesek.
16-án az óvónénik figyelhették meg, mennyit
ügyesedtek kis elsõseink.

19-én a hetedikesek szép mûsorával emlékeztünk
1956 hõseire, majd 23-án a városi ünnepségen is õk
szerepeltek.
26-án nosztalgiáznak az elsõsök, látogatást tesznek az
óvodában.

Nagyon várjuk az õszi szünetet...
H.J

Fekete István- nap

Idén októberben is sor került a minden évben meg-
rendezett Fekete István- napra. 13-án az iskola tanu-
lói akadályversenyen vettek részt. A feladatok isko-
lánk névadójával voltak kapcsolatosak.

Szombat reggel 8 órára kellett jönni, majd a diákok
bevonultak az osztálytermeikbe, ahol egy kisfilmet te-
kintettek meg a bagoly életérõl. Miután megnézték a
filmet, minden osztály csapatokra oszlott, és csapatka-
pitányaik vezetésével elindultak. A csapatoknak már
elõre zászlót kellett gyártaniuk, csatakiáltást írniuk, és
megtervezniük a menetlevelet. A 6-7 fõs alakulatok-
nak 9 feladatot kellett megoldaniuk. A 8. osztályosok
voltak mindenhol az állomásvezetõk.

Néhány példa a feladatokból: voltak ügyességi játé-
kok: úgy kellett eljuttatni a bójákat a ,,fészekbe”,hogy
a nyolcadikosok ne kapjanak el minket. Voltak olyan

feladatok, amelyek a kijelölt mûrõl (Fekete István:
Hú) szóltak: keresztrejtvényt kellett megoldani meg-
adott idõ alatt. Vagy olyan feladvány is akadt, ahol a
memóriánkat tették próbára. Az egyik állomáson Fe-
kete István életével kapcsolatos feladatok voltak, de
még képrejtvény is akadt.
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Október 2-án, ezen a hideg napon a kaposvári
atlétikapályán jártunk a megyei diákolimpiai csapat-
versenyen.

Súlylökésben a lányok harmadikak, míg a fiúk
másodikak lettek. A csapat tagjai a lányoknál:
Gamauf Luca, Major Noémi, Kivágó Flóra, Szabó
Vivien. A fiúknál: Arnold Máté, Battonyai Boldizsár,
Bakos Benedek, Puruczky Levente, Nagy Iván.

Távolugrásban lánycsapatunk a dobogó harmadik
fokára állt fel. Csapattagok: Ujvári Patrícia, Horváth
Izabella, Pintér Jázmin, Ficsor Zsófia.

Magasugrásban is helytálltunk, 3 csapatból második
helyezést értük el. Együd Szemõke, Püspöki Petra,
Putyera Petra, Pintér Jázmin, Ficsor Zsófia.

Végül 10x200 méteres futásban szerepeltünk és
bronzérmesként tértünk haza . Ujvári Patrícia, Nagy
Iván, Horváth Izabella, Arnold Máté, Putyera Petra,
Puruczky Levente, Ficsor Zsófia, Bakos Benedek,
Pintér Jázmin, Battonyai Boldizsár alkotta a csapatot.

Ficsor Zsófia /8.o./

Október 4-én a negyedikesek Török Ildi

néni szervezésében könyvtári vetélkedõn

vettek részt A népmese napja alkalmá-

ból „A Többsincs királyfi’’ címû mesét

dolgozták fel.

A versenyt úgy pontozták, hogy azt is figyelembe vet-
ték, milyen igényes a zászló és a menetlevél, milyen a
csatakiáltás, rendezetten vonult-e a csapat. Az 1. he-
lyezett a hetedikes „Baglyokosok” csapat és az ötödi-
kes „Elmés baglyok” csapat lett 159 ponttal holtver-
senyben.
Én nagyon élveztem ezt a napot. Sajnos ez volt az
utolsó év, hogy versenyzõként vettem részt, jövõre
már valamelyik állomásnál leszek szervezõ.

Botlik Regina 7.o.

KÖNYVTÁRISKOLAI SPORT
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Atlétikai siker
A Perczel Mór  Gimnáziumba járó volt zamár-

di diákjaink 6. helyezettek lettek az országos

atlétika csapat diákolimpiai versenyén ma-

gasugrásban. Nagy Gergõ, Nagy Balázs,

Szabó László

(Tatár Balázs, Tóth Bence -õk siófokiak).

Beszámolók, hírek

A Kárpát-medencében a határon túli területeken
mindig szívesen járunk, hiszen úgy érezzük, oda is
hazajárunk, és jelenlétünkkel fenntartjuk az 1920
elõtti egységet. Emiatt mintha el is felejtenénk,
hogy jelenlegi államunk északkeleti fertályán men-
nyi érdekes és szép látnivaló van. Nos, a már
szokásosnak mondható, nyári szezon utáni, zamár-
diaknak szervezett kirándulás is ezt bizonyította.
Útközben megálltunk a Tisza-tónál. A motorcsó-
nakos kirándulás a szigetekkel tarkított vízi világba,
a poroszlói ökocentrum hatalmas akváriumrend-
szere, amelyben fejünk fölött úszkáltak a vizák, elõt-
tünk lebegtek a hatalmas harcsák és úszkáltak
körülöttünk az összes honi halfaj képviselõi,
élményeink remek indítása volt. Szállásunkat ajánl-
hatjuk bárkinek: derûs, hajdúsági vendégszeretet-
ben részesültünk – jó áron és minõségben – a
hajdúnánási Termál panzióban. És most következ-
zék élményeink táviratszerû felsorolása:

Nyíregyháza napfényes, tágas belvárosa, a Jósa
András Múzeumban az éppen ott látható
Munkácsy-tárlat. Az állandó tárlatok közül kieme-
lendõ a nyírségi huszárok, katonák emlékének
szentelt kiállítás. Az Állatpark Európa egyik
leglátványosabb, leggazdagabb állatkertje. Fel sem
lehet sorolni az öt kontinens fajait, a vizek, erdõk,

mezõk, mocsarak képviselõit. Egész napos pro-
gram e nyíregyházi látványosság! Máriapócs kön-
nyezõ Szûzanya képét õrzõ kegytemploma a görög
és latin rítusú kereszténység csodálatos ötvözete.
Az újfehértói Zsindelyes Pálinkafõzõ manufaktúra
gyümölcspárlatai világszínvonalúak. Ott tudtuk
meg, hogy a pálinkafõzõknek is van védõszentje:
Szent Miklós! Egy hagyományos, csörlõs komppal
átkelni a Tiszán, ez is élmény egy dunántúli utazó-

november

2-a, 17:30: Színházi járat Veszprémbe

7-e, 9:00: Szilvi használtruha-vásár

9-e, 11:00: Hagymácska. A Maszk Bábszínpad elõadása iskolásoknak

10-e, 16:30: Szent Márton-napi vigasság. (Lámpáskészítés és fényvivõ vonulás a Fõ utcán, libahúskóstoló, hagyomá-
nyos libacsontvizsgálat, közösségi játékok)

17-e, 16:00: Emlékkiállítás – a Berkenye Egyesület rendezvénye

18-a, 16:30: El Camino – Soós Gábor élménybeszámolója zarándokútjáról

24-e, 9:00: Jótékonysági ruhabörze a Családsegítõ és Gyermekjóléti Iroda munkatársainak szervezésében

26-a, 9:00-12:00:  vásár

30-a, 11:00: Mese a Napkirályról és a Holdkirálynõrõl. A Magyar Népmese Színház elõadása iskolásoknak

keddenként: NABE-torna (16:00), nõi kar (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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nak. Tokaj belvárosa õrzi a borkereskedés, a kuruc
világ és az egykori pezsgõ kisvárosi élet emlékét. A
hegytetõrõl mind az Alföld végtelen békéje, mind a
zempléni hegyek titokzatossága látható. A szerenc-
si várban az egymillió képeslapra alapozott kiállítás
a letûnt, de szívünkben nosztalgiát keltõ világ
hangulatát kelti, miként a csokigyár egykori igaz-
gatói szobája a több évtizedes csoki szobrokkal.
Monokon a Kossuth-kúria kiállítása végigvezet min-
ket a géniusz életén. Aggkori személyes tárgyai
szinte meghatóak, jelzik, hogy a géniusz is ember.
A tárlatvezetés végén tisztán zengett fel édesbúsan
ajkunkról a Kossuth-nóta. Tállyán voltunk a Kárpát-
haza geometriai középpontján, s a templom alatti

kétszintes borpincében kóstolgattuk a királyok
borait, s vettük nyakra-fõre: „nyakra”, mert valahol
le kell, hogy folyjék a szívünk felé; s „fõre”, mert ott
kezdõdik az élvezete. A Hortobágyon találkoztunk a
pásztorokkal, csikósokkal, nyájaikkal, gulyáikkal,
méneseikkel kint a pusztán. És ezáltal egy olyan
élettel, életformával, amely örökre civilizációnk
egyik alapja, még ha városi létünkben soha nem is
gondolunk rá. A madárkórház szárnyas lábadozói
és a kilenclyukú híd is hozzátartoznak Hortobágy-
képünkhöz. Hajdúnánás gyógyfürdõje felüdítette
testünket, lelkünket. Hazafelé Abasáron álltunk
meg. Szent Anna-kápolnája és tava fent a
hegytetõn ugyanazt a hagyományt õrzi, mint a
székelyföldi. Maga a falu pedig Aba Sámuel kirá-
lyunk emlékét: a szobra, a templomi freskó és
sírkõdarab, a hatalmas pincerendszerben a sírkam-
ra-maradvány egy 18. századi rá emlékezõ felirat-
tal. E falu különben a hazai szõlõoltvány-termesztés
központja, és itt található a meg nem született
magzatok szomorú emlékmûve is. Gyöngyös
belvárosa az éremtárral, a templomokkal, Vak
Bottyán emlékével adta utunk záróakkordját. Szép
utunk volt, és mivel maradt még bõven arrafelé lát-
nivaló, jövõre megcélozhatjuk e tájat újra!

Az aradi vértanúkra emlékezõ hajnali futás
és délutáni kerékpározás idén is szolgálta azt a célt,
hogy a résztvevõk érezzék, a lakosság közösség is
lehet, és a múlt összekovácsoló erõforrás. A hajnali
emlékfutás rajtját az m1-csatorna élõ kapcsolással
közvetítette. Aki megnézné, íme a lehetõsége:  A
vértanúkról és más 1848-hoz kötõdõ nagyjaink
nevét viselõ utcákon e napon a múlt és a jelen
bizonyíthatóan egy volt.

Október történelmünk véráldozatait idézõ
hónap. Jövõnk õszi vetésének ideje. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc így követi a vértanúk
emléknapját. Október 23-án a 7. osztályosok
szívhez szóló ünnepi mûsorral ajándékozták meg a
közönséget. Ehhez csatlakoztak Csákovics Gyula
polgármesterünk szavai, majd Hidán Csaba
egyetemi tanár elõadásában korhû öltözetben és
fegyverekkel mutatta be a szabadságharcosok hõsi
küzdelmét. A koszorúzás ezután 2018-ban, de
1956-ban zajlott.                                   (gp – közház)
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és
Városi Könyvtár hírei 

www.zamardi.hu

honlap szálláshely anyagának frissítése

A 2019-es szálláskatalógus anyagának összeál-
lításához várjuk az abban megjelenni kívánó
szállástulajdonosok jelentkezését. Az eddig meg-
jelent szállásadók- a honlapon és a katalógusban
megjelentek is - e-mailben kaptak 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!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés

A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kis Város Nagy Szívvel (2008-2018)
1.500 Ft

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Pólók Zamárdi logóval, kulcstartó, 

hûtõmágnesek (fa, mûanyag), vászontáska,
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

Nyitva tartásunk:

Novemberben hétfõtõl péntekig 8:00-16:00

óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.
Hétvégén zárva tartunk.

Elérhetõségeink:

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

A fecskefészkekrõl
valamint az õszi fészek-ürességû szívrõl 

A múltkori Hírmondóban örvendeztem, hogy a Fõ
utcai épület felújítása során nem pusztul el 38 fecske-
fészek, mert egy deszkával megvédik õket a
kivitelezõk.

Örömöm nem tartott soká. Az egyik munkás késõbb
önhatalmúlag az összeset leverte. Mikor érdek-
lõdtem, hol vannak a fészkek, azt válaszolta, hogy ott
vannak, csak nem látszanak a szigeteléstõl. Néhányan
bólogattak. Aztán újra odamentem hozzá, és
megkérdeztem, miért hazudik. Erre vissza próbált
vágni, mintha a kérdésben lenézés lett volna, majd azt
mondtam, hogyan tanítsuk igazmondásra a
gyerekeinket, ha a felnõttek így félnek az igaz-
mondástól? Aztán szomorúan eljöttem tõlük.
Szomorúan, de nem azért, mert hibázott egy ember, s
nincsenek meg miatta a fészkek. Nem azért, mert
engem vágtak át. Én ettõl megmaradok továbbra is
jóhiszemûnek.Azért búsultam, mert az járt az eszem-
ben, az ilyen embernek milyen az élete? Milyen az
élete annak, aki ha hibázik, gyáván hazudni kezd?
Vajon a gyermekei becsületre vannak-e nevelve, vagy
arra, ha baj van, sunyin menekülni kell? Úgy hiszem,
ez nem bizonyítvány, érettségi vagy diploma kérdése.
Ez nem társadalmi pozíció kérdése.Az eset bár fájt,
de hitem mégsem ingott meg abban, hogy a mestert
vagy a jó szakmunkást nemcsak a szaktudása teszi
azzá, hanem a tisztesség is. Az elõbbihez fogékony
ész, az utóbbihoz ápolt lélek kell.

Gál Péter önkormányzati képviselõ

Városi Könyvtár
Zamárdi, Fõ utca 115.

e-mail:konyvtar@zamardi.hu

telefon: 84-545-014

Nyitva:

Kedd: 8-12, 13-16

Szerda: 9-12, 13-16

Csütörtök: 9-12, 13-16

Péntek: 8-12, 13-16
Szombat: 8-12
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BARÁTI KÖR HÍREI

Az idén harmadik alkalommal szerveztük meg a Zamárdió Partyt a tájház kertjében a város lakói számára. Örömmel lát-
tuk, hogy a rendezvény jó híre egyre több családhoz jutott el, így nagyon sokan választották vasárnapi programnak a
Zamárdió napot. 
Köszönjük a Gamesznak, hogy már csütörtökön reggel ott szorgoskodtak a tájház udvarán, így került sátor a fejünk fölé
és ülõalkalmatosság a fenekünk alá.
Mint már tudjuk, egy kis szójátékkal egybekötöttük a Zamárdi nevet és az általunk kitalált õszi dió rendezvényt, így lett
a ZAMÁRDIÓ név a rendezvény neve.
Folytatva az elõzõ évek kezdeményezését, talán már a hagyomány szót is megengedhetjük magunknak, ismét sok-sok
„diósított” játékkal vártuk a családokat a III. ZAMÁRDIÓ falunapra. Az októberi idõjárás igen kegyes volt hozzánk, így
gyönyörû idõben vártuk a játszani vágyó gyerekeket, családokat és azokat, akik csak egy kis beszélgetésre, borozgatásra
jöttek hozzánk.

A gyerkõcök megtalálhatták a számukra kedves játékokat, így játszhattak a megannyi játékkal. Mókusetetés, diólabirin-
tus, mókás diótörõ, dióreptetõ, dióvezetõ, diócsusszantó, dió kopogó, sõt az idén diógolf és még dióból készült egérfut-
tató is szerepelt a játékok között.
A Zamárdi nevezetességeit bemutató memóriatáblánk az idén is nagy siker volt, örömmel fedezték fel a játékosok a város
nevezetes épületeit. Természetesen a diós játékokon kívül vittünk klasszikus játékokat is, memóriajáték és „durr bele
Béla”, „mocsárjárás”, festõfal, mely az idén olyan nagy siker volt, hogy alig gyõztük újra papírozni a táblát. A kézmûves
asztalhoz nehezen lehetett odaférni, mindenki egérkét, nyuszit vagy katicát szeretett volna készíteni a kis diókból.
A résztvevõk kiváló ellátásáról egy példás városi összefogás gondoskodott, ezzel is bizonyítva, hogy jó célra mindig lehet
segítõket találni. 
Korán reggel megérkeztek a segítõk. Pálfi Ica és Pista jóvoltából készült a forralt bor, Csonka Bandi szántódpusztai
cipóiból és házi zsírjából készültek a hagymás zsíros kenyerek. Éppen csak elkezdtünk készülõdni, amikor megérkezett
Szili Józsi és Zsuzsa, és máris megtelt finom illatokkal a sátor, mert elkezdték sütni a szalonnát az ebédre feltálalt pin-
cepörkölt alá.
A nap folyamán mindenkinek jutott Puller Imi isteni málnaszörpjébõl és Elter Imi üdítõibõl, míg a bicósok csomagjába
került egy kis innivaló, csoki és dióspatkó az ebéd mellé a zamárdi CBA jóvoltából.
Ebéd után megérkezett a lovaskocsi, amivel kicsik és nagyok kocsikázhattak Schwarc Béla vezetésével, végig Zamárdi
utcáin.
A jó idõ az idén még több új résztvevõt csábított a  KEMÉNYDIÓ kerékpáros rallira. 
A verseny ebben az évben egy 15 km-es hegyen – völgyön átvágó pályából és három mókás állomásból állt. 8 csapat indult
útnak reggel 10 órától a Tájháztól. Az elsõ állomáson  Hirschmann Reni és Attila várta a csapatokat a Töreki madárlesnél,
ahol „madárgyûrûzés” volt a feladat, majd megküzdve a diós kert melletti úttal, eljutottak a csapatok Bodor Jani bará-
tunkhoz az Endrédi út elágazáshoz, ahol csalfa almás feladattal találták szembe magukat, és ha ez még mind nem volt
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elég, a célban Margó Gyuri vezetésével csokigolyóhordás volt, úgy diós módra. 
Mire elkészült az ebéd, melyért külön köszönet Szili Józsinak, olyan sokan voltunk, hogy keresni kellett az ülõhelyet. A
jóllakott csapatok már türelmesen, ám izgatottan várták az eredményhirdetést.
Az ajándékcsomagokba kerültek Decathlon sportutalványok, bicikli-felszerelések, játékok, Debreceni Tamás felaján-
lásából paintball utalványok.  
Az elsõ helyet a Barcelona csapata szerezte meg, a második helyen a Tiger, míg a harmadik helyen a Guszti csapat tel-
jesített, a PAZSOKA csapat a maga 196 évével különdíjban részesült. Minden csapatnak köszönjük a kitartást!
A Diós sütemények versenyére olyan sok süti érkezett, hogy Szabados Magdi csak úgy kapkodta a diókat a szavazó
tányérokból. A Dél Takarékszövetkezet fõdíját Szili Zsuzsa nyerte, aki egy gyönyörû grillázs kosarat készített, zserbó
kockákkal. Mindenkinek köszönjük, hogy az eddiginél is több diós süteményt sütöttek, a résztvevõk nagy örömére. 

A gyerekek játszottak, a felnõttek borozgattak, beszélgettek, a családok együtt töltöttek egy napot gyerekeikkel. Azt
hiszem, jó kis napot töltöttünk el a III. ZAMÁRDIÓ napon. 

Jövõre is várunk mindenkit október derekán egy jó kis ZAMÁRDIÓRA!  
Aki jól érezte magát, jöjjön el újra, aki nem volt ott, 

azt jövõre várja a tavalyi dió párja!
Sarankó Henrietta

ban a mezõny közepérõl indulva is, egy második helyet
szerzett, így összesítésben VB ezüstérmet nyert 2018. évben
is.

Ezzel a 2018. évi motorcsónak versenysorozat befejezõdött,
rövid pihenés után kezdõdik a technikai fejlesztés, mely
egészen tavaszig tart, és remélhetõleg ismét jó eredmé-
nyekhez segíti a sportolót.

margó

Bodor Péter Forma-250 világbajnoki ezüstérmes

lett 2018. évben

Bodor Péter motorcsónak-versenyzõ elért eredményeirõl
rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot, hiszen a város tá-
mogatja  versenyzését, sportegyesülete már Zamárdiban
mûködik, és Péter rendszeresen itt nyaral.

Az év rosszul kezdõdött, az elsõ olasz VB futam elmaradt
az idõjárás miatt, így nem nyílt lehetõség a fejlesztett motor
kipróbálására. Következõ verseny az EB futam volt
Tallinban (Észtország), ahol az edzések során történt súlyos
baleset miatt „lefújták” a versenyt, így 2018 évben nem hir-
detnek Európa-bajnokot. 

Következett az Ukrán VB futam, ahol Péter második helyet
szerzett. 
A német VB futamon Kriebstein-ben minden lehetséges
probléma jelentkezett. Már az edzésen felrobbant az új mo-
tor, így egy sebtében összerakott motorral kellett menni. Az
utolsó futamon nekiment az olasz versenyzõ, de sérült ha-
jóval versenyezve is egy harmadik helyet sikerült szereznie.
Következett az utolsó olasz VB futam, ahol a döntõ futam-
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Fájdalommal tudatjuk Zamárdi Baráti Kör tagjainkkal és mindenkivel, aki ismerte, hogy

REINER ENDRÉNÉ Margitka életének 96. évében elhunyt.

A Baráti Kör alapító tagja volt, és hosszú éveken keresztül elnökségében is munkálkodott.
Nagyon szerette Zamárdit, és észrevételeivel, javaslataival sokban hozzájárult a Baráti Kör

mûködtetéséhez és a város fejlõdéséhez.
Mosolygó arcát és emlékét megõrizzük Örökös Baráti Kör tagságával egyetemben.

Margó György
Zamárdi Baráti Kör elnöke

„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület hírei

Búcsúzunk Vörös Gyuláné Prigli Évától
A váratlan halál mindig megrendítõ, különösen,

amikor valaki közel áll hozzánk. Sokan ismertek és
szerettek Téged, olyan emberként, aki akartál és tet-
tél azokért a közösségekért, akikhez tartoztál, és
akikrõl néha úgy beszéltél, õk tartoznak hozzád.
Veszteség ért bennünket. Hiányod érezhetõ, és kíséri
majd életünket. A belõled áradó szeretet, a barátság
egyik fonala, mely összekötött sokunkkal, elszakadt.
Már csak belülrõl és befelé szerethetünk, valahol a
lelkünk mélyén megbújó emlékek parányi hal-
mazában. Nagyszerû, odaadó emberként lépted át a

vissza nem vezetõ ajtó küszöbét. Olyan emberként
éltél, aki mindig jelen volt a város, a közösségek kul-
turális eseményein, az egyesületi rendezvényeken,
azok cselekvõjeként számtalan verssel, felolvasással,
szerepléssel örvendeztettél meg bennünket, és amit
vállaltál, annak soha nem volt hiányossága.
Köszönjük, hogy velünk voltál.

A Nõk a Balatonért, az Egészségõr, a „Berkenye
Zamárdi Alkotókör” Egyesületeknek, a Zamárdi Nõi
Karnak olyan személyisége távozott, akire mindig
lehetett számítani az eltervezett célok meg-
valósításában. Jelenléted az utóbbi két évben
elmaradt, és aggódva figyeltük, vártuk a híreket
mûtéted után, és az újabb mûtétre várva.

Véletlen találkozásaink, beszélgetéseink alkalmával
mindig reményteljes várakozással tekintettél a jövõre.
Türelmed, szerénységed példamutató volt sokunk
számára. Nem mutattad, keveset beszéltél róla, de a
sors által megtépázott anyai szíved örökös fájdalmat
hordozott. Az utóbbi években unokáid szeretete
adott enyhülést fájdalmadra. Nagyanyaként óvtad,
vigyáztál rájuk, dédelgetted õket, és örültél, hogy
nagyszülõként megélhetted azt a boldogságot, amit az
unokák látványa, egyáltalán, amit a létezésük adott.

Elfáradt szíved már megpihent. Búcsúznak tõled a
zamárdi civil egyesületek tagjai és vezetõi, a Zamárdi
Nõi Kar karvezetõje és kórustársaid. Emléked
megõrizzük, nyugodj békében! 
2018. október 11. 

Szani
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KARITÁSZ HÍREK

"Tárjátok ki a szíveteket!"

A fenti mottót az október 20-án Kaposváron tartott egyházmegyei karitász
találkozón hallottuk. A vezetõség tagjai azt kérték a résztvevõktõl, a karitász cso-
portok küldötteitõl, hogy ennek jegyében szervezzék adventi programjaikat.

Varga László püspök a Karitász missziójáról beszélt: "meglátni Jézust a
nélkülözõben".

Somos László atya, aki 24 éve lelki gondozója a kaposfõieknek, arról számolt be, miként kezdõdött és alakult
kapcsolata a cigány lakosokkal. Gyakori látogatásával és a telepen élõk  meghívásával, megvendégelésével
szorosabb lett a kötõdésük.

A két értékes és érdekes elõadás után a résztvevõk "kitárták szívüket": megosztották egymással a karitász
munka során szerzett tapasztalataikat, gondjaikat, örömeiket.

Felajánlásokból adódóan néhány bútordarabot el tudtunk helyezni rászorulóinknál, de még gazdára vár egy
kétajtós ruhásszekrény, mosdókagyló, WC-csésze, kisméretû fürdõkád és egy 50 literes villanybojler. Mint
írtam korábban, nincs lehetõségünk a nagyobb tárgyak tárolására, ezért azokat megpróbáljuk "kiközvetíteni".

Idén is szeretnénk megtartani immár hagyományossá vált adventi jótékonysági vásárunkat. A Fõ utca -
Honvéd utca sarkán lévõ épület karitász termébe várjuk az érdeklõdõket, leendõ vásárlóinkat december 8-án
- szombaton - 9-tõl 16 óráig.

Ruha - és cipõfélékkel bõven rendelkezünk, ajándéktárgyakkal is, de szívesen fogadunk házi készítésû
lekvárokat, befõtteket, szörpöket, savanyúságot, mézet.

Az eladott termékek árából azokat támogatjuk, akik az olcsó vásári portékákat sem tudják megfizetni. A
maradékot a karácsony elõtti adományosztás során a rászorulók kapják meg.

Tartós élelmiszert is gyûjtünk egy - a templomban elhelyezett - kosárban december 8-án, 9-én, 15-én és 16-
án, a szombati és vasárnapi misék elõtt.

A vásárra szánt készítményeket vagy már a karácsonyi tartós élelmiszert november 5-én, hétfõn tudják leadni
karitász termünkben 14 és 16 óra között, vagy munkanapokon a plébánián  Friesz Enikõnél. Felajánlásaikat,
segítségüket elõre is köszönjük!

Decemberi fogadónapunk: 3-a, 14-16 óráig. Telefonos elérhetõségünk: 348- 524; 30 - 373 - 4760.

A zamárdi karitász csoport megalakulása óta közel hét év telt el. Támogatottjaink - korábbi és jelenlegi - lét-
száma 50 körüli. /Idetartoznak a tartósan segítségre szorulók és az idõnkéntiek is./

Körükbõl 17-en azért maradtak ki, mert véget ért földi életük. Halottak napján rájuk is gondolunk, a
lélekharang érettük is szól...

B. Schneider Mária
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AZ EGÉSZSÉGKERT HÍREI

Csoportkép a Bazilika elõtt

Várvédõ zamárdiak egy várvédõ katonával

Gyuri bácsi gyógynövénykertjében Bükkszentkereszten

Gárdonyi Géza Emlékmúzeumban

Egerszalók

Ízelítõ a Perge Kriszta szervezte egri kirándulás fotóiból
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Hirschmann Attila köszönti a vendégeket, és
beszél a kert, a természet gyógyító erejérõl

Kóstoló az õsz gyümölcseibõl, a gyógyteákból és
Sarankó Henrietta fûszerolajaiból

Novemberi összejöveteleink:

A hónap 2. hétfõjén szokásos össze-
jövetelünkre azokat várjuk, akik jelentkeztek

dr. Darnói Tibor holisztikus orvos és
Novák Csaba életmód –tanácsadó

CSALÁD- ÉLET – KAPCSOLAT – MUNKA

címû konfliktuskezelõ, önköltséges,
5 órás tréningre.

A képzés helye: Zamárdi Közösségi Ház
Ideje: november 12. 16 óra

Jelentkezõket korlátozott számban
még elfogadunk.

SZÛRÉS

November 20-án /kedden/ autóbuszunk 6 óra
30-kor indul a Paprika csárda elõl

Kaposvárra.

Képek az Elsõ egészségkerti piknikrõl
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KEVESEBB MÛANYAG - ZÖLDEBB

HÁZTARTÁS

Korunk egyik leggyakrabban és legso-

koldalúbban használt anyaga a mû-

anyag. 

A különféle mûanyagok széleskörû

felhasználásából adódóan nap nap

után óriási mennyiségû mûanyaghulla-

dékot állítunk elõ. Ez az anyagfajta a

szemétbe kerülve rendkívül lassan

vagy egyáltalán nem bomlik le, égetése

során pedig veszélyes – sokszor rákkel-

tõ – anyagok szabadulnak fel. A szét-

dobált, elhagyott mûanyag tárgyaink

egy része vízfolyások, folyók segítségé-

vel a világ tengereiben, óceánjaiban

landol, veszélyeztetve az ökosziszté-

mát és a különféle élõlényeket; hoz-

zájárulva az úszó szemétszigetek

világméretû problémájához.

A bajt tovább tetézi az a tény is, hogy

a mûanyagot kõolajból, azaz nem

megújuló energiaforrásból állítjuk elõ.

Az pedig könnyen belátható, hogy egy-

szer használatos vagy rövid élettarta-

mú tárgyakat és eszközöket készíteni

egy véges energiaforrásból nem más,

mint oktalan pazarlás.

A világ számos pontján igyekeznek

olyan rendeleteket és intézkedéseket

hozni, melyek mérséklik a mûanyagok

mindennapos használatát. Az elmúlt

években több országban is - mint pél-

dául az EU tagállamaiban - olyan

korlátozásokat vezettek be, melyek

célja a hulladék keletkezésének meg-

elõzése és új fogyasztói szokások ki-

alakítása.

Tény, hogy mi magunk is meglepõen

sokat tehetünk azért, hogy kevesebb

mûanyagot használjunk, s kevesebb

mûanyaghulladékot termeljünk; hi-

szen hétköznapi használati tárgyaink

zöme többféle anyagból, többféle vál-

tozatban is beszerezhetõ, fellelhetõ.

Elegendõ, ha az újabb tárgyak megvá-

sárlásakor környezettudatos döntése-

ket hozunk, s - ha lehetõségünk adó-

dik rá, akkor - a mûanyag alternatíváit

választjuk. Ráadásul az alábbi megol-

dások segítségével nemcsak kevesebb

hulladék elõállításához járulunk hoz-

zá, de egy évmilliókkal ezelõtt kiala-

kult, elsõdleges nyersanyagforrás

el/felhasználását is csökkenthetjük,

lassíthatjuk.

Íme, néhány egyszerûen megvalósítha-

tó, praktikus ötlet és kipróbálható le-

hetõség zöldülni vágyó háztartások

számára.

Vásárláshoz vigyünk magunkkal ko-

sarat vagy vászonszatyrot!

Az egyik leggyakoribb mûanyag hasz-

nálati eszköz a háztartásokban a

mûanyag szatyor. Talán banális és sok-

szor elismételt dolognak tûnik, de ha

tartós vászontáskával, vesszõkosárral

indulunk beszerzõ körútra, máris je-

lentõs mennyiségû mûanyag hulladék-

tól mentesítjük a szemétlerakókat,

környezetünket. 

Kerüljük a palackozott ásványvíz vá-

sárlását!

Ahol és amikor csak lehet, fogyasz-

szunk csapvizet! Ha otthonunkban jó

minõségû csapvíz folyik, termoszban,

kulacsban vigyünk magunkkal utazá-

sainkhoz, munkába, iskolába; így nem

kell mûanyagba csomagolt vizet vagy

cukrozott, adalékanyagokkal teli üdí-

tõt vásárolnunk. 

Kávézókban ne kérjünk mûanyag vagy

mûanyaggal bevont papírpohárba ká-

vét!

Aki rendszeresen kávézik a városban,

azzal is sok mûanyag hulladékot spó-

rolhat, ha nem elvitelre kéri – egyszer

használatos pohárban, tetõvel, pálci-

kával – a kávét, hanem rászán öt per-

cet az idejébõl, és helyben, csészébõl

issza meg a feketét. 

Használjunk kevesebb mûanyag do-

bozt, ételtárolót és fóliát!

Ha az ebédünket kifõzdében, büfében

vásároljuk, vigyünk magunkkal étel-

tartót, így nem kell egyszer használa-

tos mûanyag dobozokat kérnünk -

majd ebéd után a kukába dobnunk!

Sok helyen kapható már jópofa, egy-

személyes fém ételhordó, ami nagysze-

rûen megfelel a célnak; vagy éppen íz-

léses üveg ételtároló dobozka. Odaha-

za is csökkenthetjük a mûanyag táro-

lók és frissen tartó fóliák mennyiségét,

ha a maradékokat, felvágottakat és

egyéb ételeket fedõvel ellátott edé-

nyekbe, üvegtálakba, befõttesüvegek-

be csomagoljuk el. Számtalan ízléses,

szép kivitelezésû konyhai edény és ki-

egészítõ sorakozik a boltok polcain.

Ha tudatosan fém, üveg, kerámia vagy

egyéb tartós anyagból készült változa-

tot választunk a plasztik helyett, máris

sokat tettünk a környezetért!

Kerüljük a mûanyag flakonos folyé-

kony szappant!

Környezetkímélõ, hulladékszegény al-

ternatíva a klasszikus tömbszappan

használata.

Mûanyag helyett használjunk tartós

irodaszereket a munkához és tanulás-

hoz!

Rengeteg mûanyag használati eszköz

kapcsolódik az irodai feladatok elvég-

zéséhez, az oktatáshoz, vagy például a

tanuláshoz. Ez is egy olyan terület,

ahol tudatos választással sok mûanyag

tárgy, váltható ki fém, papír vagy fa

változattal – tollak, vonalzók, hegye-

zõk, dossziék, irattálcák, irat-

tárolók... a sor tetszés szerint folytat-

ható. Figyeljünk oda a részletekre, le-

gyünk környezettudatosak ezen a té-

ren is!

Forrás:https://www.zöldpont.hu/

NABE HÍREK
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Csákovics Gyula polgármester,
Zamárdi Tourinform Iroda,
Közösségi Ház,
Biczó&Biczó Kft.
Roxy,
Balatoni Hajózási Zrt. Siófok,
Herczeg virágüzlet,
Gazdabolt (Zamárdi),
Zöldséges (Zamárdi ),
Tóth Mihály, 
Rezi Gáborné,
Szent Kristóf pincészet,
Balatonszárszói kertészet,
Domino 2003 Kft.,
Gálné Szekeres Katalin,
Stummerné Rajna Zsuzsanna,
Víztorony Siófoki Fürdõegylet és Turisztikai Egyesület,
Sipos Anna,
Halász Józsefné,
Gál Imréné,
Virág és kertészet Zamárdi,
Norbi Bolt,
Németh Marianna,
Fónagy István,
Csendes Róbert és családja,
Rezi Balázs
Gombos János,
Tóthné Natália

Bráder Katalin,
Hosszú Gyuláné,
Gál Péter,
Ficsor László,
Molnárné Göndöcs Klára,
Szakáli Anna,
Paprika Csárda,
Szántód Gyógyszertár,
CBA Zamárdi,
Sió Mozi,
DM Szántód,
Spar Szántód,
Benke Lászlóné,
Darázs Árpád,
Lévai István,
Kovács István,
Szabó Sándor,
Tanai Bernadett,
Baloghné Kasos Veronika,
Iberpaker Gábor,
Csikós Tibor,
Péter Ferenc,
Siposné Tóth Aranka,
Borbély János,
Kovács Mihály,
Altziebler Diána,
Csutak Bútor,

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét
2018. november 17-25.

között kerül megrendezésre.
Az idei év kiemelt témája a veszélyes hulladékok megelõzése,

„Méregtelenítsünk” szlogennel.

A fókusztéma fõként a háztartásokban keletkezõ veszélyes hulladékokra
próbálja felhívni a figyelmet. A veszélyes hulladékok nagyobb kockázatot

jelentenek az egészségünkre és környezetünkre, mint a más típusú hulladékok.
Így kiemelten fontos, hogy csökkentsük a veszélyes összetevõkkel rendelkezõ
termékek fogyasztását, valamint gondoskodjunk róla, hogy ezek megfelelõen

legyenek ártalmatlanítva. A Hét kiemelt témája arra hívja fel a figyelmet, hogy
csökkentsük e termékek használatát közvetlen környezetünkben, például a

fürdõszobában, konyhában, fészerben vagy a garázsban.

Október 20-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zamárdi csoportja
elsõ jótékonysági batyus bálját rendezte meg. A fergeteges hangulat-
ról a Relax együttes gondoskodott, akik hajnalig szórakoztatták a
résztvevõket. Ezúton szeretnénk megköszönni támogatásukat, tombo-
la-felajánlásaikat, és hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel.

Köszönjük!

Támogatóink:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió:
ifj. Csonka Pál
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Ingyenes ruhaosztás!

2018.11.24 - én
9. 00 órától 11.00 óráig

a Zamárdi Családsegítõ Szolgálat,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

és a Karitász
ingyenes ruhaosztást szervez a Zamárdi

Közösségi Házban. Tartós élelmiszer felaján-
lásokat szívesen veszünk, hogy a rá-

szorulóknak, családoknak tudjunk
segítséget nyújtani.

Bemné dr. Schneider Mária

vendégei 5. éve hûségesek

Zamárdihoz.

Mindkét magyar család a

határainkon túlról érkezett: a

szlovákiai Fendiák Kornél és

hozzátartozói a kép bal oldalán

láthatók, jobb oldalán a

nagyenyedi Kiss Márton a pár-

jával.

Köszönjük a véradást!

Október 9-én településünkön véradás volt a
Közösségi Házban. Évenként kétszer van
véradás, kora tavasszal és õsszel. Már
tavasszal is sokan voltunk, de most „irányított”
véradás nélkül is 48-an jöttek el e nemes cse-
lekedet megtételére. Ezúton is köszönjük még
egyszer Nekik, hogy önzetlenül vért adtak!

/Erika/
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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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MISEREND

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. november
Katolikus miserend
Zamárdi Plébániatemplom:

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. november 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Szerda: 17.00

Csütörtök.: 17.00

Péntek.:  7.30

Szombat: 17.00

Vasárnap:  9.00

A kápolnában nincs mise.

Balatonendréd:

Vasárnap: 10.30

MÁRTON NAPI LIBABULI
ÉS TÖKLÁMPÁSOK ESTÉJE

A ZAMÁRDI SZENT KRISTÓF PINCÉSZETBEN
2018. november 17. szombat

13.00-17.00
Játszóház és arcfestés a Máton napi ludasságok

jegyében
Lovaskocsikázás (az idõjárás függvényében)

14.00-16.00 
Töklámpás faragó verseny gyerekeknek, felnõt-

teknek
(tököt, eszközt a készlet erejéig biztosítunk)

15.00
Meseerdõ Bábszínház –„Süni és a gyümölcsös-

tökös kosárka”
17.00

Eredményhirdetés, lámpások kihelyezése
18.00-18.20

aSerduS nõi tûzzsonglõr trió
18.00-tól

Márton napi libavacsora menüválasztással
(elõzetes asztalfoglalás ajánlott)

Zene: Lelovics Zsolt
Elõzetes egyeztetéssel transzfer igényelhetõ.

Mindenit szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
további információ és asztalfoglalás:

Tel: 00 36 30 335 3553, 00 36 70 638 2202
www.stkristof.com

www.facebook.com/stkristof


