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Minden zamárdi polgárnak, minden Zamárdit szeretõ, a településhez kötõdõ embernek
közös sikerekben gazdag, boldog új évet és jó egészséget kívánok.

Tisztelettel:
Csákovics Gyula polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Rövid hírek
Ebben az évben is jutalmat kaptak a rendõrök
Az elmúlt évekhez hasonlóan Csákovics Gyu-
la polgármester pénzjutalomban és díszokle-
vélben részesítette a zamárdi nagy rendezvé-
nyek alatt kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
rendõri vezetõket.
Ebben az évben Molnár Gábor Somogy me-
gyei rendõr-fõkapitány javaslatára Dani Márk
r. alezredes és Csepregi Imre r. õrnagy kapott
elismerést.
Az eseményen jelen volt Bene Zsolt r. ezre-
des, a közelmúltban kinevezett siófoki kapi-
tányságvezetõ is.

Rövid hírek

2018.12.10-én került sor a Csákovics Gyula

polgármester úr által alapított Piller Dezsõ-díj

átadására a városházán.

A díjátadást rövid mûsor elõzte meg: Bölcsik

Zoltán trombitált, Erdei Csenge verset mon-

dott.

Idén a közösségért végzett kiemelkedõ mun-

kájukért Gulyás Józsefné , ill. Tóth Imre Mi-

hály kapták meg a díjat.

Gratulálunk nekik! M. Zs.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni Mészáros

Györgynek, a CBA zamárdi üzlete vezetõjé-

nek, hogy jóvoltukból adventban 70 db három-

literes mosószert oszthattunk szét zamárdi la-

kosok közt. Kívánok neki és munkatársainak

sikeres és egészségben telõ új esztendõt!

Gál Péter 

a Humán Bizottság elnöke

Felhívás

Ez évben is lehetõség van a 2018-ban szüle-

tett gyermekek képeinek megjelentetésére.

Amennyiben szeretnék, hogy gyermekük ké-

pe a Zamárdi Hírmondó  februári számában

megjelenjen, kérjük, hogy a

bm.gabi@gmail.com címre jpg formátumban

küldjék meg 2019. január 27-ig.

Felhívás ebösszeírással kapcsolatos
feladatokról!

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, hogy 2019.
évben ismét sor kerül a kutyák összeírására a

Zamárdi Polgármesteri Hivatalban, mely 3
évenként kötelezõ.

A 2016. évi összeíráson már bejelentett ku-
tyákra vonatkozóan a rövidebb tartalmú táb-
lázatot, az új, még eddig be nem jelentettekre
pedig a részletesebb nyilatkozatot kell kitöltve

leadni a hivatalban.
A nyilatkozatok beszerezhetõek a Polgármes-

teri Hivatalban (Zamárdi, Szabadság tér 4.
porta),  továbbá a www.zamardi.hu honlapról

is letölthetõ. 
A nyilatkozat leadási határideje:

2019. május 31. 
Zamárdi Polgármesteri Hivatal 
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ÓVODA HÍREI

November 27-én, kedden a nagycsoportosokkal szín-
házba látogattunk, ahol ezúttal filmvetítés volt. Az er-
dõ kapitánya címû mesét néztük meg. Az adventi idõ-
szak rendkívül mozgalmasan telt, amit mézeskalácssü-
téssel kezdtünk. A gyerekek a szaggatásban és a díszí-
tésben segédkeztek. Folyamatosan készítették a kará-
csonyi ajándékokat, segítettek csinosítgatni és feldí-
szíteni a csoportszobákat. December 2-án, vasárnap a
városháza elõtt a gyerekek ügyesen szerepeltek az el-
sõ gyertyagyújtáson, karácsonyi dalokkal, versekkel
színesítették a mûsort. Óvodánk udvarának legújabb
ékessége egy hatalmas adventi koszorú, amely a közös
gyertyagyújtásokat még hangulatosabbá varázsolta. A
koszorú Ildi óvó néni ügyes kezei által készült, a tar-
tóelemeket a GAMESZ-nak, a fenyõt pedig a Szili
családnak köszönjük. 4-én a Közösségi Házban újra
megrendezésre került az adventi vásár. A szülõk és az
óvodai dolgozók fáradozásának meglett az eredmé-
nye, idén is szép összeggel támogatták a gyerekeket. 

December 6-án, csak úgy, mint minden gyermek, a
zamárdi ovisok is izgatottan várták a Mikulást. Reggel
alaposan kipucolták a kiscsizmákat, közben dalokkal
csalogatták a piros ruhást. Az óvó nénik bábelõadás-
sal kedveskedtek a gyerekeknek, ez idõ alatt csem-
pészte a nagyszakállú Télapó a puttonyában rejlõ
ajándékokat a csizmácskákba. Az ovisok boldogan
bontogatták, nézegették a kapott édességeket, kifes-
tõket. 12-én a Borkút Néptánc Együttes tagjai táncol-
tak nekünk, melynek Barbi óvó néni is tagja. Látvá-
nyos mûsoruk után rögtönzött táncházzal is készültek,
és közös táncolásra invitálták a gyerkõcöket. 13-án a
csoportokban, majd az önkormányzat elõtt lucáztak
ezúttal a nyuszis és manós nagycsoportosok. A mûsort
követõen a városháza elõtt álló két kisfenyõt díszítet-
tük fel. Az angyalka 19-én reggel jött el hozzánk. A
gyerekek örömére gyönyörû karácsonyfát, alá pedig
rengeteg ajándékot hozott. Karácsonyi ünnepségün-
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ISKOLAI HÍREK

December 1-jén, szombaton is jöttünk iskolába, de
szerencsére nem tanultunk. A bûnmegelõzési napon a
Siófoki Rendõrkapitányság „elõadói” tájékoztattak
bennünket az internet veszélyeirõl, illetve a
kerékpáros- és a gyalogos közlekedés szabályairól.
5-én a közösségi házban rendhagyó irodalom,-
történelem- és énekórán vettek részt a felsõsök. Az
egyórás élvezetes elõadáson Nagy Csaba táro-
gatómûvész, a Rákóczi Tárogató Egyesület alapító
elnöke sok ismerettel gazdagította tudásunkat.
6-án görgõs szánon látogatott el hozzánk a Mikulás.
Mindenkinek hozott ajándékot, de többen virgácsot
kaptak a krampuszoktól.

Ugyancsak ezen a napon a 8. osztályos szülõk a
továbbtanulással kapcsolatban kaptak tájékoztatást. 
8-án Budapesten a Bolyai anyanyelvi csapatverseny
országos döntõjén szerepelt 8. osztályos csapatunk.
Õk a Somogy- Tolna-Baranya megyei összesített ered-
mény alapján e három megye gyõzteseként jutottak be
az országos versenyre. A BALOGH HANNA, ERDEI
CSENGE, GOUTH AMÁLIA, BRUCKER PÉTER
alkotta csapat nagyon szépen helytállt, a 6. helyet

szerezték meg.
11-én a felsõ tagozatosok Veszprémbe utaztak. A
Petõfi Színház elõadásában a Diótörõ és Egérkirály c.
karácsonyi darabot láthattuk és csodálhattuk meg. 
15-én szombat délelõtt rendeztük a hagyományos
karácsonyi vásárt. Saját készítésû ajándékok és

játékok is bõvítették a megszokott kínálatot.(sütik,
pizza, szendvicsek stb.) 
21-én az alsós napközisek nagysikerû karácsonyi
mûsorával kezdõdött a napunk, majd osztálykeretben 
folytattuk az ünneplést.

December elején elkezdõdött iskolánk energetikai

felújítása, melynek során többek között fûtésrend-
szer- és nyílászárócserére, külsõ szigetelésre is sor
kerül. A munkálatok elõre láthatólag augusztus 31-ig
tartanak.
A téli szünetet már nagyon vártuk, mindannyian
elfáradtunk. A félév zárása január 25-én lesz, így szük-
ségünk is van a feltöltõdésre. Találkozzunk január 3-
án!
Sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek!    

H.J.

kön a szülõk is részt vehettek, így családias légkörben
telt az ünnep. A szülõket a gyerekek által készített
mézeskaláccsal is megkínáltuk. Másnap ellátogattak
hozzánk az iskolások, a tornateremben betlehemez-
tek nekünk. 21-én felsétáltunk a templomba, ahol or-
gonakísérettel énekeltünk karácsonyi dalokat. 
Óvodánk felnõtt közössége 30 éves jubileuma alkal-
mából köszöntötte Törökné Gabit. További munkájá-
hoz kívánunk neki örömökben, egészségben gazdag
éveket!
Az óvoda gyermek -és felnõtt közössége nevében kívá-

nunk kellemes ünnepeket és egészségben gazdag új évet!  

Barta Ilona óvodavezetõ
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ADVENT  KÉPEI

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Januártól átvehetõ a Tourinform irodában a 2019. évi
szálláskatalógus illetve 4 féle kártyanaptár. A nem
zamárdi lakosú hirdetõknek kérésre kipostázzuk a ki-
adványokat. Kérjük szépen, akinek elmaradása van a
szálláskatalógus kiadványban történõ hirdetés díját il-
letõen, 2019. január 15-ig pótolni szíveskedjen. Kö-
szönjük.

Rendezvénynaptár 2019

Folyamatosan várjuk a civil szervezetek, vállalkozók
2019. évre tervezett rendezvényeit, amelyeket szeret-
nének a február elején megjelenõ leporelló kiadvány-
ban, illetve a város honlapján, valamint a ZVTV kép-
újságjában is megjelentetni. Honlapon, illetve a
ZVTV-ben történõ publikálás kérése esetén egy jó
minõségû és felbontású fotót is kérünk mellékelni a
rendezvény jellegéhez igazodva.

Kedves Vállalkozók!

A Zamárdi Tourinform iroda 2019-ben is tartja aktív
részvételi szándékát a belföldi kiállításokon a város
hírnevét és vonzerejét növelendõ. A korábbi évekhez
hasonlóan jövõre is várjuk azon vállalkozások, szállás-
adók, illetve vendéglátó egységek jelentkezését, ame-
lyek szívesen részt vennének velünk 2019. február 21-
24. között az Utazás kiállításon a Hungexpo Buda-
pesti Vásárközpontban, akár személyes és együttes
megjelenésben a várost képviselve. Idén is önálló
standon veszünk részt az év legnagyobb belföldi kiál-
lításán, így személyes részvétel és kitelepülés is lehet-
séges (korlátozott számban), de ahogy eddig is, szíve-
sen terjesztjük a már elkészült vagy meglévõ kiadvá-
nyaikat is személyes részvétel nélkül. 
Részvételi szándékát 2019. február 10-ig várjuk írás-

ban vagy személyesen a Tourinform Irodában nyitva-
tartási idõben.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Kis Város nagy szívvel (2008-2018 ) 1500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Softshell dzsekik Zamárdi logóval, kulcstar-

tó, hûtõmágnes ( fa, mûanyag ), névjegytartó,
bögrék, esernyõ

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomta-
tás, scannelés: 25 Ft/oldal

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

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my
lake fesztivál jegyárusítás 2019-ben is!
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Januárban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk
kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Beszámolók, hírek

Városi Mikulás-rendezvényünk méltó volt a hagyomá-
nyokhoz, és méltó a mai kívánalmakhoz. A Magyar

Népmeseszínház mûvészei megidézték Szent Miklós
püspök legendás alakját, valamint vidám népmesejá-
tékokkal készítették elõ a Mikulás színre lépését. Õ
jött is és a gyermeksereg boldogan vette át tõle a kis
ajándékbatyukat.

Idén az 5. osztályos lurkók készültek a zamárdi betle-

hemessel az óvodába. Becsületesen készültek, és szé-

pen adták elõ köszöntõjüket a négy csoport emberké-

inek. Örülök annak, hogy e gézengúz diákok vállalták

a szereplést, mert pont’ nekik nagy szükségük van az

ilyen teljesítményt igénylõ, de vidám sikerre. Emiatt

köszönöm Hirsch Judit osztályfõnöknek is nagy-nagy

segítségét!

január

4-e, 17:30- : Színházi járat Veszprémbe
5-e, 13:00: Vízkereszti túra
14-e, 9:00- : vásár
19-e, 18:00- : motorosok pótszilvesztere
20-a, 16:00- : Magyar kultúra napi program

22-e, 11:30- : Magyar kultúra napi iskolai rendezvény
31-e, 9:00- : vásár
febr. 2-a: Egészségõr egyesületi bál

Keddenként: NABE-torna (15:30), nõi kar (18:00),

szerdánként: jóga (17:00), zumba (19:00),

csütörtökönként: zenekari próba,

péntekenként: Szakasztó próbák (18:00),

gyermekszínjátszó kör (idõpontja még szervezésben)

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát

az itteni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság! 

Fotókat készítette: Hirschmann Attila
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Minden évben a Humán Bizottság szervezésében ka-

rácsonyváró ünnepségre kerül sor a Közösségi Házban.
December 14-én megtelt a nagyterem, hál’ Isten, sok-
kal többen jöttek el a meghívott 65 év feletti nyugdíja-
saink, mint tavaly. Csákovics Gyula polgármester kö-
szöntõje után Udvarhelyi Boglárka és Kautzky Armand

színmûvészek adtak nagyszerû, színes, zenés, verses
mûsort ajándékképpen a szépkorúaknak. Azután el-
hangzott egy adventi Fekete István-novella a régi ha-
ragok elengedésérõl, és Mészáros Attila muzsikált,
majd kedélyes beszélgetéssel,  nótázással telt a vendé-
gek víg összejövetele. Ezúton is köszönetemet feje-
zem ki az iskolai menza dolgozóinak a mákos és diós
kalácsok megsütéséért, valamint a bizottság tagjainak,
a családsegítõ munkatársainak és minden önkéntes-
nek, kik elõsegítették és lebonyolították a rendez-
vényt!

Idén két alkalommal is tartottunk karácsony elõtti kéz-

mûves készülõdést. Gubányi Kata minden évben kitalál
valami különlegeset, így volt most is, és elmondhatjuk,
nívós ötleteire vevõk a gyermekek és szüleik, mindkét
alkalommal legalább 3-4 órás volt az amúgy két órára
tervezett foglalkozás!

Karácsony elõtt, 22-én a Sulyom néptánc együttesünk

és a Zamárdi Betlehemezõ Társulat ajándékmûsora mi-
att telt meg a Közösségi Ház. Fiatal táncosaink Szug-
fill Zsolt irányítása és tanítása jóvoltából már öt táj
táncaiból tudják összeállítani élõzenés mûsorukat.
Nagyszerûen táncoltak, és hál’ Istennek, létszámuk
oly jó és stabil, hogy kijelenthetjük, a nagyterem szín-
pada már kicsi nekik! A betlehemezõk minden kará-
csonyra összeállnak, rítusjátékuk jól illett a néptánc
adta magyar örökségbe! Õk másnap útra keltek, és
négy helyen – három szeretetotthonban, Gadányban,
két helyen Marcaliban és a Makovecz Imre tanítványa
által tervezett csodálatos somogysámsoni mûvelõdési
házban – adták elõ a betlehemest. Minden évben
megállapíthatjuk, bár a társulaté az adás lehetõsége,
de mindig mi kapunk viszonzásul többet. Az idõsek
szeretete például vagy a kis cigány gyermekek boldog
tekintete teszi igazán teljessé karácsonyunkat. Talál-
koztunk Marcaliban egy zamárdi földinkkel, Szvath
Józsi bácsival. Elbeszélgettünk vele, és örültünk, hogy
jól érzi magát az egyházi otthonban. Utunk során út-
ba ejtettük a vörsi betlehemet is. Tényleg elmondha-
tó, hogy messze földön híres, ott jártunkkor is annyi
autó állt a templom körül, mintha teltházas szentmise
lett volna.

Januári rendezvényeink közül kiemelem a január 20-
án, vasárnap a Közösségi Házban tartandó magyar

kultúra napi ingyenes programot. Még szervezésben
van, de elõzetesen elárulom, három zenei irány indul
el egy központ felé: a jazz, az egyházi- és klasszikus ze-
ne valamint a somogyi népzene. Bízom benne, hogy
mindegyik út megadja a közönségnek azt az élményt,
hogy ráérez arra, a jó zene szórakoztat, szemlélõdésre
késztet, és felemel az Ég felé. 

- gp-
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NABE HÍREK

Sikerekben gazdag, boldog új évet kíván a
Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi csoportja

Meghitt pillanatok adventi szeretetvendégségünkön

Kedves ajándékról az „Ügyes kezek”, karácsonyi dalokról Schwarcz Ildikó és a Szakasztó Népdalkör, szívhez
szóló versekrõl Prigliné Zsuzsa és Németh Erika, a fehérasztalok bõséges kínálatáról pedig tagjaink

gondoskodtak.

MEGHÍVÓ

január 14-én /hétfõn/ 17 órai kezdettel 
a Közösségi Házban tartandó

ÉVNYITÓ ÖSSZEJÖVETELRE

Napirendi pontok: 
Számadás /2018/ és tervezés /2019/

Egészségmegõrzõ ötletbörze
Tagdíjbefizetés

A február 2-ai Batyus bál szervezése
/asztalfoglalás a helyszínen Takácsné Szilvinél és

Sziliné Zsuzsánál/
Régi és belépni kívánó új tagjaink igényeire és

ötleteire is számítunk.

Mindenkit szeretettel vár az

Egészségõr Egyesület

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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A Zamárdi Nõi Kar hírei 

A 2015 óta fennálló és mûködõ Zamárdi Nõi
Kar idén tartotta a tizenharmadik karácsonyi
fellépését a plébániatemplomban. Ezt az ese-

ményt mindig nagy várakozás elõzi meg a kórusmûve-
ket kedvelõ közösség részérõl. Ugyanilyen várakozás-
sal és karácsonyi hangulattal ünnepelhettük a balato-
nendrédi fellépést, mely 2018-ban a tizedik alkalom-
mal történt.
Ebben az évben több határon túli felkérést is kaptunk.
Júniusban Kárpátalján, a Koronavárosok Találkozó-
ján, Visk városában öregbíthettük Zamárdi hírnevét,
ahol neves, történelmi múlttal rendelkezõ városok
kulturális küldötteivel vethettük össze tudásunkat és
mutatkozhattunk be. Decemberben megsûrûsödtek
koncertjeink. A kórustagok örömmel tettek eleget a
felkéréseknek, félretéve egyéb teendõiket, szinte hi-
ánytalan létszámmal megjelenve a küldetésként meg-
élt eseményeken. Felejthetetlen élmény volt szá-
munkra a szlovákiai Ipolyvisken megtartott kórusta-
lálkozó is, ahol az Ipolysági Mûvészeti Alapiskola Ka-
marakórusa Ipolyviskrõl, a Franz Schubert Vegyeskar
Zselizrõl, az Érsekvadkerti Pedagóguskórus Érsek-
vadkertrõl és az Amicorum Vegyeskar Tesmagról vett
részt. A neves, minõsített kórusokkal együtt kitûnõen
szerepelt a Zamárdi Nõi Kar is. Ez elsõsorban kórus-
vezetõnk, Cziberéné Ráduly Irén érdeme, aki a fellé-

pés elõtti utolsó pillanatig sulykolta belénk szakmai
útmutatásait. 
A két említett, immár hagyományossá vált karácsonyi
koncerten kívül, december 18-án a siófoki Idõsek Ott-
honába látogattunk el, és énekünkkel megörvendez-
tettük az ott élõ idõs embereket, akik nagy örömmel
fogadták vidám karácsonyi dalainkat. Ugyancsak ha-
gyományossá vált a hõsök vasárnapján évrõl évre tör-
ténõ fellépésünk is. A tízéves város évfordulójára ren-
dezett eseményen szintén szerepeltünk.
Az énekkar 2019-ben töretlen lendülettel végzi fel-
adatait.
Megköszönve karvezetõnk egész évi munkáját, vala-
mint köszönetet mondva Müller Tamás úrnak, aki
zongorajátékával kísérte, és ezzel emelte fellépéseink
színvonalát, kórustagjainknak úgyszintén megköszön-
ve egész évi munkájukat, a felkészülésekre fordított
idõt és erõt, kívánunk boldog új esztendõt és további
áldásos éneklést az egész nõi karnak! Köszönjük a
zamárdi önkormányzat képviselõinek és dolgozóinak
az énekkar támogatását!
Kedves közönségünknek a Zamárdi Nõi Kar nevében
kívánunk sikerekben gazdag, boldog új évet!

Szani 
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PÓTSZILVESZTER, BATYUS BULI

2018.11.24.én Zamárdi Családsegítõ Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Karitász által
a  Zamárdi Közösségi Házban szervezett ingyenes ruhaosztás  jól sikerült. 

Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat és az adományokat!

A megmaradt ruhanemûket, tárgyakat Lakócsa Község és térsége javára a halmozottan hátrányos
helyzetû családok részére felajánlottunk, amit a ruhaosztás végeztével el is szállítottak.

Köszönjük!
Zamárdi, 2018. 11. 26. 

Incze Ágnes- családsegítõ
B. Schneider Mária - Karitász

Takács Tünde Éva - Máltai Szeretetszolgálat

Zamárdi Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

8621 Zamárdi Kossuth Lajos u. 16.

Tel.:06 84-349-040,   06 30/988 6425

A bevételt Széll Kolett felépülésére ajánljuk!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk:

Old Eagles Motoros Társaság

Helye: Zamárdi Közösségi Ház

Ideje: 2019. január 19-én, 20.00
órától

Belépõ: 1000,- Ft, támogatójegy:
500,- Ft

Zenefelelõs: Horváth Karcsi

Asztalfoglalás: 06 30 994 2524

Tombola!

Nagy László: 
Adjon az Isten

Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét, 
üres vékámba 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát, 
lámpámba lángot, 
ne kelljen 
korán az ágyra hevernem, 
kérdésre választ 
õ küldjön, 
hogy hitem széjjel 
ne dûljön, 
adjon az Isten 
fényeket, 
temetõk helyett 
életet - 
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem. 
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Zamárdi 1785-ig Endréd filiája volt. Az ottani plébános,
P. Oswaldus 1763-ban összeírta Endréd, valamint a fiók-
egyházak: Zamárdi, Szántód és Jaba lakosságát. Hogy
mekkora munka volt ez, az mutatja, hogy Endrédnek
903 lakosa volt 143 házhellyel, Zamárdiban 239-en,
Szántódon és Jabán 58-an éltek. 

A plébános felsorolja telkenként az ott élõk nevét, korát,
vallását, családi állapotát, jelzi a családban elfoglalt sze-
repét, esetenként foglalkozását.

Zamárdiban 216 született katolikus és 23 más vallásról
áttért személy van – ez utóbbi 4 családot jelent. Bérmál-
kozott 3 házaspár.

A családok nevei: Tóth, Szabó, Kránitz, Kutzori, Sebes-
tyén, Baluka, Csehi, Matzó, Rádoki, Tobak, Halász,
Papp, Kováts, Szûts, Krizsány, Gyarmati, Molnár, Áts,
Major, Matyikó, Hajdu, Szakálli, Rezi, Kormány, Balog,
Csordás.

A gyermekek száma családonként 1-6. A családfõ a leg-
idõsebb férfi vagy özvegyasszony. Az özvegyek száma 12;
cseléd, szolgáló 5 fõ. 16 zsellér él párban vagy egyedülál-
lóként, gyermekkel vagy anélkül. 28 portán kétgeneráci-
ós család él, 9-en háromgenerációs, egy háznál egy 16
éves árva leány 14 és 11 éves öccseivel.

135 a 18 év alatti személyek száma, ami nem jelent fel-
tétlenül gyermeket, mivel a 18 éves legények, lányok,
anyák és feleségek felnõttnek számítanak. 18-30, ill. 31-
40 év közötti 38 - 38 fõ, 41 és 60 év közötti 27 fõ. Csak
négy 60 éven felüli személyt találunk.

Nézzünk három konkrét példát a családokra:

1.) Sebestyén Fülöp takács (34), felesége: Friesz An-
na (24), gyermekeik: József (5), Gáspár (2), cse-
léd: Soós János (20) nõtlen, inas: Friesz György
(13)

2.) Szabó György özvegye, Csákovits Erzsébet (41),
gyermekei: Éva (16), Erzsébet (9), zsellér Szabó
János (20), zsellér Ráts Ádám (tanító) özvegye
(45), annak fia: Antal (10)

3.) Kránitz Orbán (35), felesége: Paszári Ilona (27),
gyermekeik: Marianna (8), Mihály (6), József
(2), testvér Paszári István (18), zsellér Salamon
Katalin özv. (40), gyermekei: Julianna (8), Ist-
ván (1) 

Ha az 1763-as családokat összehasonlítjuk az 1767-es úr-

béri tabellán olvasható személyekkel, 28 egyezést talá-
lunk, de megjelennek új nevek is, például Hajmássi, Pin-
isi, Gulás, Pacsi, Arátsi. Zamárdi olvasóban elsõ kérdés-
ként felmerülhet: hol van a saját õsi családnevünk? A hi-
ányzó személyek vagy késõbb telepedtek le, házasodtak
be, vagy nem jobbágyok voltak. Például Friesz István és
Rorerin Anna Mária gyermeke, József Szántódon szüle-
tett 1756-ban, és ott lett bodnár, az õ unokái lesznek
majd csak zamárdiak, vagy Fejér János 1765-ben házaso-
dik meg, és késõbb találkozhatunk a család nevével.

Végezetül nézzük meg, mi történt a következõ egy évben
az itt lakó családokkal! A felmérés január elsõ napjaiban
készült, az év hátralevõ részében született 12 gyermek,
köztük egy ikerpár, két férfi megözvegyült, meghalt 3
kisbaba, és öten házasságot kötöttek.

A számok jól mutatják a falu létszámának gyarapodását. 

Szûcs Gáborné

Forrás: Endrédi anyakönyvek, Zamárdi /Községtörténe-
ti tanulmányok/ 

Tisztelt Zamárdiak,

Kedves Vásárlóink !

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a

TRAFÓHÁZ Élelmiszer Üzlet

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA TART !

Az üzlet kínálatában 2500 fajta termék található:

pékáru, tejtermékek, felvágottak, zöldség-

gyümölcs, alapvetõ élelmiszerek, vegyiáru,

fagyasztott termékek.

3000 Ft feletti rendelés esetén a megvásárolt

árut – Zamárdi területén – házhoz szállítjuk.

NYITVATARTÁS:

Hétfõ–Péntek 06 h – 18 h

Szombat–Vasárnap 07 h – 15 h

Telefonszám: 30/691-3805

ZAMÁRDI LAKOSSÁGA 1763-BAN
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„Ne késs jót tenni a rá-
szorulóval, ha módodban
van, hogy megtedd.“

/Példabeszédek könyve
32:27/

Az elmúlt két hónapban mozgalmas volt karitász
csoportunk élete. 
December 8-án megtartottuk szokásos adventi vá-
sárunkat, amely az  eladásból származó bevétel
szempontjából az eddigi leggyengébbnek mondha-
tó. A ruhák, cipõk, emléktárgyak és házi készítmé-
nyek értékesítésébõl mindössze 29000 forint került
a kasszánkba.
Ami viszont kellemes meglepetést szerzett: pénz-
adományból 43000 forint jött össze. Egy kedves
zamárdi házaspár felajánlotta a 65 év felettieknek
„járó“ SPAR-utalványukat, így valójában a végösz-
szeg 49000 forint.
Az élelmiszergyûjtés eredménye minden képzele-
tünket felülmúlta; talán megalakulásunk évében -
2012 - kaptunk annyit, amennyit most, közel 150 
kilónyit.

Mérleg hiányában „saccolni“ tudtuk a különbözõ
termékek súlyát, kivéve a lisztet, cukrot, olajat, te-
jet, rizst.

Íme, a lista:

alma: 2 kiló

cukor: 38 kiló

disznózsír: 12 kiló

házi készítmények: 5 kiló

konzerv: 6 kiló

liszt: 21 kiló

olaj: 19 liter

rizs: 11 kiló

szaloncukor: 9,5 kiló

száraztészta: 7 kiló

tej: 13 liter

egyéb:/csokoládé, 4,5 kiló

keksz,margarin,

mézes, pudingpor,

sütõpor, zsemlemorzsa/

A bevétel egy részébõl füstölt kolbászt vásároltunk,
ahogy a korábbi gyûjtésekkor is szoktuk. 16 rászo-
rulónak tudtunk egy nagy szatyornyi élelmiszerbõl
álló csomagot készíteni. Hála Istennek, a gazdag
készletnek köszönhetõen tartalékot is képezhet-
tünk, hogy a húsvéti gyûjtésig a krízishelyzetben lé-
võket segíthessük.
Sikerült egyik - nagyon nehéz körülmények között
élõ - támogatottunknak meleg kabátot és két pár
43-as méretû cipõt szereznünk; köszönet a „meg-
szólított“ adományozóknak.
Hálás szívvel köszönjük mind a pénzadományokat,
mind a templomba vagy a plébániára hozott élelmi-
szereket! Reméljük, hogy enyhíteni tudtunk 
néhány ember gondjain; talán szebbé, könnyebbé
tettük a Jézuska-várásukat.

Nagyon köszönöm karitászos társaim áldozatkész
munkáját, segítségét az adventi vásár megrendezé-
sében és az adománygyûjtésben.

Minden hónap elsõ hétfõjén - 14 és 16 óra között -
a Fõ utca - Honvéd utca sarkán lévõ karitász ter-
münkben az adományhozók - és kérõk rendelkezé-
sére állunk.

A következõ negyedévi fogadónapjaink:
január 7., február 4., március 4.

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

Minden kedves zamárdi és nem zamárdi olvasónk-
nak örömteli, eredményes új esztendõt kívánok a
karitász csoport és a magam nevében:

Bemné Schneider Mária

KARITÁSZ HÍREK
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Pár éve a Fõ utcában ingatlant
szerzett ismerõsömnek rajzoltam
egy  kerttervet, aminek megépíté-
sét egy barátommal elvállaltuk.
Egy támfalat is tartalmazott a terv ,
amibe a tulajdonos által szerzett
köveket is be kellett építenünk.
A tulaj a köveket egy falubeli istál-
ló bontásából szerezte, és azt felté-
telezte ,hogy azok az Egyházas
Zamárd templomából valók. Felté-
telezését a köveket vizsgálva mi is
osztottuk.
Ez a történet engem is gondolko-
dásra késztetett, hogy is van ez a
dolog a kövekkel?

Azt tudom, hogy a II . katonai fel-
mérés Zamárdi térségét ábrázoló
szelvénye jelöli a régi templomot,
ami azt jelenti , hogy ekkor még
állt a rom. (A II. katonai felmérés
1806-1869 között készült.) Sajnos
már nem emlékszem, ki volt, de va-
laki említette is , hogy a szülei  vagy
a nagyszülei még emlékeztek a
romra.
Szóval a XIX.szd. vége felé valószí-
nûleg még állt a rom. Ez az az idõ-
szak , amikortól a Mária Terézia
idõszakában a partélen újratelepí-
tett falu eredeti vályogházai foko-
zatosan átépültek, és az új házakat
már igyekeztek kõalapra építe-
ni.(Ez még sárba rakott kõalapot
jelentett.)

Ehez  kiváló alapanyagot adott a
közeli templomrom , s így szép las-
san elfogytak a kövek. Ami a fel-
szín alatt még megmaradt, azt ké-
sõbb a TSZ idõszak több évtizedes
gépi szántóföldi mûvelése rombol-
ta szét .
Az 1960-as 70-es évektõl kezdve a
régi parasztházak átépítésekor újra
elõkerültek ( és néha még most is
elõ-elõkerülnek) ezek a régi kövek.
A  Fõ utcában zajlott járdaépítés-

kor is láttam egy-egy  darabot, me-
lyeket elkérve hazatalicskáz-
tam.(Így nekem is lett templomkö-
vem.)

Magáról az Árpád-kori templom-
ról  nem sokat tudunk, azon túl ,
hogy  kõbõl épült , ami egy ilyen kõ
nélküli tájban igen nagy szó. A kö-
vek zömét valószínûleg a túlpartról
hozták, hiszen mészkõ ,bazalt, ti-
hanyi kõ, homokkõ vegyesen alkot-
ták falait. A templom még bizonyá-
ra  Szent István „ minden tizedik
falu építsen templomot „ rendelete
alapján létesült.

A mai településsûrûség mellett a
könyörtelen szigoráról ismert kirá-
lyunk ezen rendelete kissé ”lazá-
nak” tûnik. Az ellentmondást az
oldja fel, hogy kezdetekben a falu
az egyes nagycsaládok kerített szál-
láshelyét jelentette. Magyarán
minden tíz nagycsaládnak kellett
egy templomot építenie. Aztán a
megépült templom (az egyház)
mellé idõvel betelepült a többi csa-
lád is. Így jött létre a középkori
Egyházas Zamárd. (Az õsi nagy-
családos rendszer emlékét az alföl-
di tanyasias és az õrségi szeres tele-
pülésforma õrzi.) 

A templomkövek felbukkanása lö-
kést adott annak a régi elképzelé-
semnek, hogy itt kezdemé-
nyezzem egy nagyszabású emlék-
hely kialakítását, amivel megõriz-
zük Egyházas  Zamárd halványuló
emlékezetét az utókor számára.
Mivel régóta foglalkoztat ez a do-
log , elképzeléseim is vannak már
annak kialakításátról. 

Így aztán az alább olvasható elõter-
jesztést készítettem a T. Képviselõ-
testület számára, amit remélhetõ-
en decemberben tárgyalni is fognak.  

Tisztelt  Képviselõ-testület!

Régóta foglalkoztat egy impozáns
emlékhely kialakításának gondo-
lata, ami az  Árpád - kori Egyházas
Zamárd õstelepülés  elpusztult
temploma, valamint a körötte lévõ
tömegsírok helyén, a 061/72 hrsz.
önkormányzati tul. külterületi in-
gatlanon létesülne.

Mindannyian tudjuk, hogy az õste-
lepülés a  török hódoltság idején
tragikusan elpusztult, amikor a
templomban menedéket  keresõ
lakosságra a törökök  rágyújtották
az épületet.

A mostani falu Mária Terézia-ko-
rabeli  újratelepítéssel keletkezett
új helyen, az akkori balatoni
partélen, vagyis a magasparton.

A szóbanforgó helyen ma egy egy-
szerû fakereszt áll, amit az Egyesü-
let Zamárdiért civil szervezet állít-
tatott  a rendszerváltás után
Simándi Pista bácsi kezdeménye-
zésére.
Szerintem ez a jószándékú  ke-
resztállítás csak a helyet kívánta
megjelölni, emlékhelynek ebben a
formában nem  alkalmas.

Úgy gondolom, az itt élõknek, ill.
városunknak erkölcsi kötelessége,
hogy a maradék avarságot is magá-
ba olvasztó, hon(vissza)foglaló, te-
lepülésalapító õseinknek méltó
emléket állítsunk, és ezzel váro-
sunk õsiségét is láttassuk.

Egy igényesen kialakított - tájilag is
hangsúlyozott - emlékhely a város
jelentõs turisztikai látnivalójává le-
hetne.
(Nem mellékes körülmény, hogy a
szóbanforgó területrõl gyönyörû
panoráma tárul fel.)

EGYHÁZAS ZAMÁRD EMLÉKEZETE
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Javaslat:
Az emlékhely kialakítását az aláb-

bi elõkészítõ munkálatok kell meg-
elõzzék.

1. Régészeti feltárás
A régi kõtemplom  alaprajzi kon-
túrját egy szakavatott régészeti fel-
tárás a helyszínen kirajzolja (az el-
hordott kövek, és a szétszántott te-
rület ellenére). Így lehetõség nyíl-
na az alapok visszaépítéssel való
rekonstruálására. 

(Hasonló módon jártak el Boglá-
ron a templomdombon, ahol visz-
szaépítették az  Árpád-kori temp-
lom alaprajzát.)

Szintén feltárással kell meghatá-
rozni a tömegsírok pontos helyét
és kiterjedését. Erre akkor is szük-
ség van, ha a sírok helyét Tarr Pé-
ter igazgató úr „szakkörös„ diá-
kokkal végzett kisebb kutatásai ré-
vén szerencsére ismerjük.

(Megjegyzem az is elõfordulhat,
hogy a templom közvetlen közelé-
ben Árpád-kori temetkezéseket,
sírokat is találnak a feltárók.)

A feltárást javaslom a Kaposvári
Múzeumon keresztül egy nyári ré-
gészeti tábor keretein belül megol-
dani, amibe az igazgató úr az isko-
la diákjait is be tudná vonni.
(A feltárás folyamatát helyi stúdió
filmen is megörökítené.)

2.  Tervkészítés
A feltárást követõen az emlékpark
kialakítására tervezési megbízást
kell kiadni.

A tervezési feladatot, mint  felké-
szült szaktervezõ szívesen válla-
lom, amely bizalomra  Zamárdiban
megvalósult terveimmel, remélem,
rászolgáltam.
(Kõhegyi kilátó, Balaton-szíve tér,
templomtéri iskolakerítés… stb.)

3.  Megközelítési útvonal kijelölése
Az emlékhelyhez a városközpont-
ból felvezetõ és a templomtól kive-
zetõ belterületi útszakaszt 
és a határban futó legrövidebb
földutat jellegzetes fásítással a te-
lepülésben és a tájban is javaslom
hangsúlyozni. Ennek megtervezé-
sét az emlékhely-tervezés része-
ként szintén vállalom.

(A határban  elkerített önkor-
mányzati földutat a hivatal felsza-
badíttatta, így a leendõ emlék-

helyhez kivezetõ ésszerû útvonal 
szerencsére helyreállt.)

Zamárdihoz hasonló õstörténeti
és Árpád-kori múlttal nem sok
település büszkélkedhet, amit
mindenképpen ki kellene - hírne-
vünk öregbítésére is -  használ-
nunk. Ennek  elsõ lépése lenne a
fent körvonalazott Egyházas
Zamárd emlékhely kialakítása.

Szentkuti Kiss Gábor
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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

2019. január

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: 2019. január 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 óra

Csütörtök.: 17.00 óra

Péntek.:  7.30 óra

Szombat: 17.00 óra

Vasárnap:  9.00 óra

Balatonendréd
vasárnap 10.30 óra

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

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság

bekötését valamint oklevél,

vendégkönyv és étlaptartó készítését.

Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.

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

e-mail:mvarnagy@freemail.hu


