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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Beszámoló Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2019. január 28-i ülésérõl

RÖVID HÍREK 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviseletében

Csákovics Gyula polgármester aláírta a

konzorciumi együttmûködési megállapodást a 

„Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése”

címû projekt keretén belül.

A képviselõ-testület:

1.Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-tes-

tülete 2019. évi munkaterve

a 2019. évi munkatervet jóváhagyta.

2.Fizetõparkolásról szóló rendelet módosítására ja-

vaslat

- megalkotta 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete 

a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 9/2018. 

(V.3.) számú rendeletmódosításáról ( A rendelet a 

honlapon elolvasható: http://onkormanyzat.zamar-

di.hu/wp-content/uploads/2019/01/Parkolasi-ren-

delet_20190128.pdf).

(Zamárdi Parkolási Kft részére üzemeltetésre átadott fi-

zetõ parkolók:

a) I. sz. parkolási zóna:

- Kiss E. u. Nagy Sándor u. és Rákóczi u. közötti, va-

lamint a Nagyváradi köz és Zöldfa utca közötti 

szakasz

- Panoráma u. Zöldfa és Harcsa utca közötti szakasz

- Nyárfa utca Bácskai u. és Kecskeméti u. közötti 

szakasz 

- Bácskai u. Nagyváradi u. és Kiss E. u. közötti sza-

kasz

- Rákóczi utca 

- Kossuth utca

- Harcsa u. Panoráma utcától É-ra lévõ szakasza

- Zöldfa u. Kiss E. utcától É-ra lévõ szakasza 

- Bácskai u. Kiss E. utcától É-ra lévõ szakasz azon 

részei, ahol a parkolás lehetõsége táblával ki van 

jelölve

- Széchenyi utca Zöldfa és Eötvös utca közötti sza-

kasza

Zamárdi ad helyszínt idén a Red Bull Air Race ma-
gyarországi futamának. 

Zamárdit a szervezõk keresték meg, az Önkormány-
zat pedig élt a lehetõséggel. 

Városunk adottságai megfelelõek a repülõs Forma 1
megrendezéséhez, melyet a világ számos országában
közvetítenek élõben ,és mintegy 17.000.000 ember kö-
veti az eseményt.

Egy ilyen lehetõség óriási reklám a Balatonnak és a
helyszínt biztosító városnak.

A három napos verseny ingyenes, mindenki megte-
kintheti a strandról.

Csákovics Gyula polgármester
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- Margitai utca a Bácskai és az Eötvös utca közötti 

szakasza

- Damjanich utca Kossuth L.utca és Pöltenberg utca 

közötti szakasza

b) II. sz. parkolási zóna

- Kiss E. u. Rákóczi és Nagyváradi köz közötti sza-

kasz

- Eötvös u. K-i oldalán Kiss E. utcától É-ra lévõ ki-

épített parkoló azon részei, ahol a parkolás lehetõ-

sége táblával ki van jelölve

c) III. sz. parkolási zóna - Rendezvény övezet: 

- Szent István u. Bácskai utca és Harcsa utca közötti sza-

kaszán az útpadka és az É-i oldali ingatlanok 

telekhatára közötti azon terület, ahol a parkolás lehe-

tõsége táblával ki van jelölve.

d) IV.sz. parkolási zóna-Autóbuszparkoló

- Kiss Ernõ utca Zöldfa utca ÉK-i sarkán lévõ parkoló

Díjszabás: 

személygépkocsi, 3.5 t. alatti tgk. és a díjköteles egyéb jár-

mûvek:

a) I. sz. parkolási zóna:

Május 01-tõl szeptember 30-ig 

naponta 9 órától 19 óráig óránként  300 Ft/h 

Napijegy: 1.500,-Ft

b) II. sz. parkolási zóna:

Január 1-tõl december 31-ig naponta 9 órától 19 óráig

óránként 300 Ft. Napijegy 1500 Ft

c) III. sz. parkolási zóna:

Minden év július 1-tõl július 15-ig, valamint augusztus

20-tól augusztus 31-ig

naponta  0  órától 24 óráig óránként 600Ft/h

Napijegy 5.000 Ft.

d) IV.sz. parkolási zóna: (autóbusz)

Május 01-tõl szeptember 30-ig 

naponta 9 órától 19 óráig  óránként  900 Ft/h 

Napijegy: 7.000,-Ft

Személygépkocsi,  a 3,5 t. alatti tgk. és a díjköteles egyéb

jármû parkolási bérlet ára:  20.000,-Ft/ év.

( Egy megadott és rögzített rendszámra, virtuális bérlet a

város területére a III. parkolási zóna kivételével)

Személygépkocsi, a 3.5 t. alattit gk. és a díjköteles egyéb jár-

mû felmutatóra szóló parkolási bérlet ára:   50.000,-Ft/év

( rendszám nélküli, felmutatóra szóló papíron kiállított bér-

let a város egész területére a III. parkolási zóna kivételével)

3.Zamárdi Parkolási Kft biztosított rövid lejáratú, mûkö-

dési célú visszatérítendõ kölcsönnel kapcsolatos határo-

zat

- a Zamárdi Parkolási Kft. részére 2019. évben 25.000.000,-

Ft kölcsönt rövid lejáratú, mûködési célú visszatérítendõ

kölcsönként nyújt a parkolási rendszer mûködtetéséhez 

szükséges technikai és személyzeti kiadások fedezetére.

4.Települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

szóló rendelet módosítására javaslat

- megalkotta 2/2019. (I.29.) rendeletét a 9/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet,a települési támogatásról és az 

egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

(A rendelet a honlapon elolvasható).

5.Global Média Marketing Sport Kft.-vel kötendõ együtt-

mûködési megállapodás a 2019. évi sörfesztivál megren-

dezésére vonatkozóan

- megtárgyalta a Global Media Marketing Sport Kft.-vel 

kötendõ együttmûködési megállapodást, és azt elfogadja

azzal a módosítással, hogy a fesztivál területét és a szín-

padot a képviselõ-testület térítésmentesen biztosítja a 

szervezõk részére a fesztivál idõtartama alatt, a faházak 

bérlet díját pedig a helyi rendeletben foglaltak alapján ki-

számlázza a bérlõ felé a Tourinform Iroda.

6.TematikKabel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társasággal kötendõ szerzõdés-tervezet meg-

tárgyalása (pontyfogó verseny)

- megtárgyalta a TematikKabel Kft.-vel kötendõ együttmû-

ködési megállapodást, és azt elfogadja azzal, hogy a ver-

seny idõszaka alatt az áramvételi lehetõségrõl és a vizes-

blokk biztosításáról a versenyzõk részérõl a szervezõknek

kell gondoskodnia, illetve verseny helyenként 20.000,- Ft,

összesen 160.000,- Ft összegû bérleti díjat kötelesek az 

Önkormányzat részére megfizetni.
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7.Zamárdi 7-es út melletti fakitermelés, Posza Gábor 

László megbízása

- elfogadja Posza Gábor László 2652/12. hrsz.-ú erdõterü-

letbõl kijelölt 7-es fõközlekedési út mellett található 0,32

ha nagyságú területrészen lévõ kijelölt fák kivágására vo-

natkozó, a kitermelt fa ellenértékeként történõ munka-

végzési ajánlatát az abban foglalt kikötések betartásával.

8.A köztisztviselõk részére 2019. évre vonatkozó teljesít-

ménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatáro-

zása

- elfogadta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köz-

tisztviselõk részére a 2019. évre vonatkozó teljesítmény-

követelmények alapjául szolgáló célok meghatározásáról

szóló javaslatot.

9.Csákovics Gyula polgármester 2019. évi szabadság ütem-

tervének elfogadása

- Csákovics Gyula polgármester 2019. évi szabadság ütem-

tervét elfogadta.

10.Volt Kft. kérelme 0. nap tartására vonatkozóan

- megtárgyalta a Volt Kft. kérelmét és engedélyezi 2019. 

augusztus 20-án a Strand és B My Lake fesztiválokkal 

összefüggésben 0. nap tartását 2019. augusztus 20-án 

(melyen a Petõfi Rádió zenei díjátadása történik). 

11.Zamárdi Petõfi Sportegyesület TAO-s pályázatok önré-

szével kapcsolatos döntés

- a Zamárdi Petõfi Sportegyesület TAO-s pályázatok önré-

széhez a 2019. évi költségvetésben maximum 2.000.000,- 

Ft-ot tervez be.

12.2019. évi rendezvénynaptár és médiaterv jóváhagyása

- a 2019. évi rendezvénynaptárt és médiatervet jóváhagyta.

13.Közterület-felügyelettel kapcsolatos döntések

- megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal közterület-felügye-

letének beszámolóját, és az alábbi döntéseket hozza:

•A hivatal tegyen javaslatot nevesítve azokat a közterülete-

ket, ahol a zöldsávon történõ parkolás tilos, a gépjármû-

tulajdonos objektív felelõsségét figyelembe véve.

• Egyetért az elektronikus közrendvédelmi program be-

szerzésével és bevezetésével, az ezzel kapcsolatos költsé-

geket a 2019-es költségvetésben biztosítja.

• A rendõrséggel az együttmûködési megállapodás kerül-

jön megújításra, továbbá a nyári idõszakban „külsõs” 

munkaerõ bevonását a bizottság indokoltnak tartja.

• A fizetõparkoló automaták karbantartására indokoltnak

tart egy fõ munkaerõ alkalmazását.

• Amennyiben a közterület-felügyelõk is indokoltnak tart-

ják, kényszerítõ eszközök beszerzését javasolja, ezek ösz-

szege a 2019. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre.

• A szükséges rendelet módosításokkal egyetért, és kéri 

azok elõkészítését döntés végett.

14.Zamárdi, Siófoki utcai járda tervkészítésére megbízás

- a Zamárdi, Siófoki utca kalandpark elõtti 610 méter 

hosszú járda engedélyezési szintû tervkészítésével meg-

bízza a Geoplaner Kft.-t  927.100,- Ft megbízási díjért.

15.Zamárdi Szabadstrand Társasház kérelme kan-

deláberek elhelyezésére

- elvi szinten támogatja a Zamárdi Szabadstrand 
Társasház képviselõje által benyújtott kérelmet, és a 
2019. évi költségvetésbe be kívánja építeni a 2 db nap-
kollektoros kandeláber beszerzésének és letelepítésének
költségeit, elõzetes árajánlat kérés alapján.

16.Zamárdi Szabadstrand Társasház kérelme strand-

bútorok kihelyezésére

- nem látja akadályát Kádár Renáta közös képviselõ 
kérésére a Társasház melletti közterületre strand-
bútorok kihelyezését azzal, hogy azt a strandolók is 
használhatják, nemcsak a társasház tulajdonosok 
kizárólag, illetve nem keríthetik körbe a használt 
területet.

17.Kóczé Zoltán stég lehelyezéséhez tulajdonosi hoz-

zájárulás kérelme

- tulajdonosi hozzájárulását adja Kóczé Zoltán részére 
stég lehelyezésére vonatkozóan a Kecskeméti utcától 
keleti irányba, az árokhoz közel. A pontos helyet a 
hivatallal egyeztetni szükséges.

Matyikó Zsuzsa
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TÁJÉKOZTATÓ

Zamárdi Város Önkormányzat Polgármestere: 
Csákovics Gyula, tel: 06/84/348-400, 348-711
Fogadónap elõzetes bejelentkezés alapján  Szerda 8.00-12.00 óráig

Alpolgármester:
Matyikó Zsuzsanna
Fogadó idõ elõzetes egyeztetés alapján                         Tel.: 06/84-348-400

Zamárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása: Hétfõ: 8.00 órától 12.00 óráig
elérhetõségek: Szerda: 8.00-16.00 óráig kivéve ebédidõ
8621 Zamárdi ,Szabadság tér 4.               (ebédidõ: 12.00-12.30 óráig)
Tel.: 84 348-711, 348-950 Péntek: 8.00-12.00 óráig
E-mail: titkarsag@zamardi.hu
Dr. Kerekes Gyöngyi jegyzõi feladatok 
ellátásával megbízott aljegyzõ, Szerda: 8.00-12.00 óráig
fogadónap elõzetes bejelentkezés alapján: 

Dr. Sziklay Adrien jogtanácsos, fogadónap: A Hivatal ügyfélfogadási ideje alatt

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár 8621 Zamárdi, Kossuth utca 16 Tel/fax: 84/345-290 
Baller Zsuzsanna intézményvezetõ E-mail: zamardi@tourinform.hu

Rendõrség: Rendõrkapitányság Siófok tel: 84/519-150
Balatonföldvár Rendõrõrs tel: 84/340-004

Egészségügy: 
I.sz. háziorvosi körzet: Tel.: rendelési idõben: 84/348-784, 
Dr. Cseh Iván Patrik rendelési idõn kívül hétköznap 16.00 óráig:

06/30/847-1377, 06/30/661-8969
Zamárdi, Honvéd utca 4. Rendelési idõ: hétfõ 08.30-12.00 óráig

kedd: 13.00-16.00, csütörtök 13.00-15.30 óráig.
szerda, péntek:08.30-11.30 óráig, 

II. számú háziorvosi körzet: rendelési idõben: 84/348-760, 
Szabóné dr. Horváth Krisztina rendelési idõn kívül hétköznap 16.00 óráig:

06/30/834-6341
Zamárdi, Honvéd utca 4.                           Rendelési idõ: hétfõ,szerda 13.00-16.00,

csütörtök 9.00- 11.00 óráig
kedd, péntek 09.00-12.00 óráig.

Fogászat:
Ifj. Dr. Ledermayer Ferenc fogszakorvos, tel: 84/348-936
Zamárdi, Honvéd u. 2.                       Rendelési idõ: kedd, szerda és péntek 8.00-13.00,

hétfõ 14.00-18.00, csütörtök 13.00-18.00 óráig.

Gyógyszertár:
Magyarné dr. Fõzõ Hedvig gyógyszerész, Tel.: 84/348-733 Zamárdi, Kossuth L. u. 9.

Sürgõsségi orvosi ügyelet 8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1 . 
Balatonföldvár vasútállomás közelében tel: 84/ 340-113, 84/ 340-246, mentõk: 104, vagy 112 

Ügyeleti idõ: munkanapokon 16.00-08.00 óráig,
szabad- és munkaszüneti napokon: 24 órában

Siófok Város Kórház 8600 Siófok, Semmelweis u. 1.   
Tel.: 84/ 501-700 Mentõk: 104, vagy 112.

Zamárdi Város Gazdálkodási Szabó Gábor vezetõ-helyettes, tel: 84/349-037
Szervezete (GAMESZ): Zamárdi, Endrédi úti telephely.
Közterület-felügyelet: Gulyás Tamás 30/209-9092, Troppert Péter 30/247- 3179,

Horváth Tamás 30/449-1395
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ZAMÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8621 Zamárdi Szabadság tér 4. TELEFON: +36 84 348-950

Email: titkarsag@zamardi.hu www.zamardi.hu/onkormanyzat

Zamárdi Polgármesteri Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Szeretnénk felhívni figyelmét a hulladék elszállítására, valamint az avar- és kerti hulladék égetésére
vonatkozó fõbb szabályokra. A város hulladékgazdálkodási rendeletét, valamint a helyi környezet-
védelmi rendeletét megtalálja Zamárdi város hivatalos honlapján az Önkormányzat, rendeletek me-
nüpont alatt.

Települési (háztartási) hulladék

Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által rendszeresített szabványos mérettel rendelke-
zõ gyûjtõedényt beszerezni, a települési hulladék gyûjtéséhez azt használni, a közszolgáltató által
rendelkezésre bocsátott azonosító matricával ellátni. A gyûjtõedény ûrtartalmát meghaladó többlet
települési hulladékot, valamint idõleges ingatlanhasználat esetén a használati szezonon kívüli idõ-
ben keletkezõ települési hulladékot a közszolgáltató által rendszeresített mûanyag zsákban kell gyûj-
teni. A jelölt mûanyag zsák beszerezhetõ közvetlenül a közszolgáltatónál, illetve az Önkormányzat
honlapján közzétett kereskedelmi egységekben. A települési hulladékot az ingatlan bejárata elõtti
közterületre lehet kihelyezni kizárólag a szállítás napján 7.00 óráig.

Zöldhulladék

A zöldhulladékot a közszolgáltató által forgalmazott, illetve a kiskereskedõkön keresztül értékesített
biológiailag lebomló zsákban, vagy erre a célra rendszeresített gyûjtõedényben szabad gyûjteni. A
zsákot vagy gyûjtõedényt, illetve a kézi erõvel mozgathatóan kötegelt nyesedéket a 2019. évben ki-
zárólag április 03-november 27. között szállítja el a közszolgáltató mennyiségi korlátozás nélkül. A
zöldhulladékot a szállítás napján 7.00 óráig lehet a közterületre kihelyezni. 
A biológiailag lebomló mûanyag zsák beszerezhetõ az Önkormányzat honlapján közzétett zamárdi
kiskereskedelmi egységekben.

Lomhulladék

Az ingatlan használónál keletkezõ lom hulladék elszállításáról a közszolgáltató kizárólag elõzetes
megrendelés alapján, házhoz menõ szállítással gondoskodik évente 1 alkalommal díjmentesen.
A lomhulladékot tilos a közterületre kipakolni!

Lomtalanítási szolgáltatást végez a közszolgáltató március, április, május, valamint szeptember,
október, november hónapok utolsó pénteki napján.  A közszolgáltató minden év január 15-ig a lom-
talanítási napokat dátum szerint a járatnaptárban feltünteti, és ezt a matricával együtt megküldi az
ingatlan használójának. 
Az ingatlan használója évente egy alkalommal az általa igénybe venni kívánt lomtalanítást a szál-

lítást megelõzõ hónap 15. napjáig rendelheti meg írásban (elektronikus levélben, vagy postai

úton) a Siókom Nonprofit Kft. 8600 Siófok Papföldi u. 3. címen, vagy a siokom@siokom.hu e-mail

címen.

Avar- és kerti hulladék égetés

Zamárdi belterületi ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése a vasúttól északra fekvõ területen
egész évben tilos! A vasútállomástól délre fekvõ ingatlanokon az avar- és kerti hulladék égetése ki-

zárólag szeptember 15-május 31. között 900-2000 óra között engedélyezett.

Komposztláda továbbra is térítésmentesen igényelhetõ és elhozható a GAMESZ telephelyérõl.
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Az ebösszeírási nyomtatvány megtalálható az
újság mellékleteként.
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ÓVODA HÍREI

Január 29-én és február 19-én a nagycsoportosokat színház-
ba vittük Siófokra. A gyerekeknek mindkét elõadás nagyon
tetszett. A színházlátogatások alkalmával az élmény mellett
elsajátítják azt is, hogyan illik ilyenkor felöltözni, viselked-
ni. A február 2-át érintõ héten mindig „macis napokat” tar-
tunk, hiszen ilyenkor derül ki, hogy milyen hosszúra nyúlik
még a tél. A gyerekekkel megismertetjük a népi hiedelmet
a medvék idõjóslásáról és magáról az állatról is sok ismere-
tet nyújtunk. A csoportokat ilyenkor rendszerint plüss mac-
kók árasztják el, melyeknek a gyerekek nagyon kreatív mó-
don szoktak barlangokat építeni. A mese, a versek, a vizuá-
lis tevékenység mind a maci köré épül. Egyik legnagyobb
természeti kincsünket, a Balatont és annak élõvilágát a leg-
hidegebb évszakban is megfigyeljük sétáink során. Tovább-
ra sem felejtkezünk meg a kismadarak etetésérõl sem, az
etetõket folyamatosan töltik az ovisok. Majdnem egész feb-
ruárt felöleli a farsangra való készülõdés. A tél búcsúztatá-
sának ünnepét rengeteg munka és tevékenység elõzi meg.
Az óvó nénik maximálisan bevonják a gyerekeket az elõké-
születekbe, ezért is élvezik annyira. Nemcsak a díszlet, ha-
nem a jelmez elkészítésében is nagy szerepet kapnak. A fel-
nõtt munkálatokat is, például varrás, a csoportban végez-
zük, így az egész folyamatnak részei lehetnek, pozitív min-
tát látnak. Idén a tulipános csoport, Tulipántos Cirkusz lett,

a manósok dzsungellé varázsolták csoportjukat, oroszlá-
noknak és tigriseknek öltöztek. Az almás csoportba menet
egy igazi kastély tárult elénk, ahol királyok és királylányok
laktak. A nyulas csoport gyerekei pedig bohócokká változ-
tak. A csoportokban heteken keresztül kap központi szere-
pet a farsangi téma, ami a mozgásban, mesében, énekek-
ben, barkácsolásban, de még a fejlesztõ játékokban is visz-
szaköszön. A várva várt napra február 22-én került sor. A
gyerekek jelmezbe bújtak, és a délelõtt folyamán a tornate-
remben minden csoport bemutatkozott egymásnak, és elõ-
adtak egy részletet mûsorukból. A közös mulatozást az óvó
nénik dramatizálásával kezdtük, és közös játékkal, tánccal
zártuk. Délután már a szülõkkel együtt búcsúztattuk a telet,
a gyerekek mûsorát fánkevés és zsákbamacska követte. A
farsang jó hangulatban telt és ért véget. 

Az óvodai jótékonysági bál február 23-án került megrende-
zésre a Közösségi Házban, melyen nagy örömünkre szép
számban vettek részt. Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a szervezõknek odaadó munkájukért, szülõknek, vál-
lalkozóknak, és mindazoknak, akik tombolanyeremény fel-
ajánlásával, belépõ –vagy támogatójegy, tombola vásárlásá-
val támogatták az óvodát. 
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ISKOLAI HÍREK

Február 8-án szépen feldíszítettük a felújítás elõtt a tornatermet: farsangi bált
szerveztünk.
Nagyon szépen köszönjük a szülõknek az ötletes jelmezek készítésében, 
a szendvics-és süteményellátásban, a lebonyolításban, a tombolák 
összeállításában, a büfében, a takarításban nyújtott segítséget, 
fáradozást.
Nagy köszönettel tartozunk Kokas Istvánnak és Szabó Gábornak, akik a
fények játékával s kedvenc zeneszámokkal nagyban hozzájárultak a 
remek hangulathoz. Idén tavaly végzett diákunk, Borsos Krisztián is 
szolgáltatta a „talpalávalót”. 

Febr. 8-13. Lezárult a 8. osztályosok dilemmája: ekkor kellett elküldeni jelent-
kezésüket választott középiskolájukba. 

15-én zajlott a Zrínyi matematikaverseny siófoki fordulója, melyen 12 tanu-
lónk mérette meg magát.

16-23 között nagyon tartalmas és izgalmas hetet töltött el Lengyelországban iskolánk 
26 tanulója. Errõl szól Balogh Hanna írása.
Ezúton is köszönjük a Zamárdi Önkormányzat támogatását, mely 
lehetõvé teszi, hogy egyre több diákunk eljuthat testvértelepülésünkre,
s megtanulhat síelni.
Az itthon maradottak nem pihenhettek, tanulniuk kellett…

20-án a másodikosok látogattak el Vali nénihez és a fogorvos bácsihoz.
22-én megemlékeztünk a kommunista diktatúrák áldozatairól.

H.J.

Sítábor Ustrziky Dolnéban 

Február 16-án 7 órakor izgatottan indultunk el lengyel test-
vérvárosunkba, Ustrzyki Dolnéba. Kellemesen telt az út,
zenét hallgattunk és sokat kártyáztunk. Sötétedés után ér-
keztünk meg a szállásunkra, egy szép és hangulatos faház-
hoz. Elfoglaltuk szobáinkat, kipakoltuk a csomagjainkat,
majd lementünk az ebédlõbe és megvacsoráztunk. A fá-
rasztó nap után hamar elaludtunk. 
Másnap, reggeli után felfedeztük a várost. Megtekintettük
a belvárost, az iskolát. A helyi atya a templomba is behívott
minket, és elmesélt egy történetet néhány Lengyelország-
ban található festményrõl. Ezután ebédeltünk, majd felvet-
tük a sífelszerelésünket és síeltünk is. A kezdõket Tibor bá-
csi tanította meg a síelés rejtelmeire. Hétfõ délelõtt egy
csokoládégyárat látogattunk meg, ahol saját csokoládékat
is készítettünk, és érdekes dolgokat tudhattunk meg a
csokigyártásról. Délután ismét síeltünk. Kedden, reggeli
után két csoportra osztottak minket. Az egyik csoport ki-
próbálta a sífutást Ustjanowej-ben , a másik pedig síelt.
Ebéd után cseréltünk. Estefelé iskolai diszkóba mentünk.
Másnap délelõtt üvegtányérokat festettünk az iskolában,
sok szép alkotás született. Utána korcsolyáztunk volna, de
a jó idõ miatt ez elmaradt, helyette síeltünk. Ebéd után,
szokás szerint síeltünk. 
Csütörtökön Muczne-ba utaztunk, ahol megtekintettünk
egy bölényparkot és egy természetrajzi múzeumot. Miután

megebédeltünk, ismét síeltünk, majd este megint diszkóba
mentünk. Az utolsó napon, pénteken délelõtt az iskolában
sportoltunk. Volt sorverseny, foci és floorball is. Ezután kis-
buszokkal kivittek minket a sífutópályára, Ustjanowej-be.
Ott egy sífutóversenyt tekintettünk meg, ahol természete-
sen szurkoltunk a lengyel diákoknak, valamint finom len-
gyel kolbászt is sütöttünk. Végül együtt énekeltünk ottani
diáktársainkkal. Ebéd után a haladó síelõk elmentek a nagy
sípályára, a Gromadzyñ-ra , a kezdõk pedig a kispályán ma-
radtak. Miután végeztünk a síeléssel, leadtuk a sífelszerelé-
sünket. 
Szombat reggel hétkor keltünk, megreggeliztünk és felpa-
koltuk csomagjainkat a buszra. Negyed kilenckor elindul-
tunk. Az út gyorsan eltelt és fél hétre megérkeztünk az is-
kola elé, ahol szüleink már vártak ránk. Nekem legjobban a
sok síelés, a lengyelek kedvessége és a sok közös élmény
tetszett.
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Könyvtári hírek

Február folyamán két osztály is különleges könyvtári órán
vett részt: Török Ildi nénihez látogattak el. A 4. osztályosok
megemlékeztek a magyar kultúra napjáról, míg a harmadi-

kosok a“Havas téli nagy ég alatt, vendégeim a madarak“c.
tematikus foglalkozáson ismerkedtek a télen is itt élõ ma-
darakkal, a hozzájuk kapcsolódó mûvekkel ill. tennivalók-
kal. Gubányi Kati néni segítségével kézmûveskedtek is,
szebbnél szebb madarakat készítettek.

Iskolai sport

Január 28-án a 2006-07-es fiúk körzeti teremfoci bajnok-
ságon voltak Siófokon. 8 iskola versenyében, 4 mérkõzé-
sen veretlenül gyõzött Zamárdi csapata ! Kapott gól nélkül!
A csurgói megyei döntõn 9 csapatból az 5. helyet sikerült
megszerezni. Bertalan Péter, Bokor Bulcsú, Gamauf
Zsombor, Gruber Ádám, Hoffmann Arnold, Kõrösi Zol-
tán, László Olivér, Szöllõsi Máté, Takács Dániel, Vida Atti-
la alkotta a csapatot. Csapatvezetõ: Gruber Csaba

Február 2-án rendeztük meg a 6. Példaképek és Palánták -
Dobribán Géza magasugró emlékversenyt. 33 induló között
volt 8 zamárdi versenyzõ. Közel 280 ugrás után egyéni csú-

csokkal Csehi Gréta (158cm) és Nagy Gergõ (190 cm ver-
senyrekord) itthon tartott két kupát. A többi Kecskemétre,
Budapestre, Bonyhádra került. Újabb 15 versenyzõ és kísé-
rõik ismerhették meg Géza bácsi sportmúltját. Az ese-
ményrõl készült videó beszámoló a Zamárdi Petõfi SE
Youtube csatornáján megtekinthetõ.

Február 15-én a Regionális Tollaslabda Diákolimpia Dön-
tõn az alábbi eredményeket érték el tanulóink: Tóth Han-
na 1, Tóth Kristóf 2., Szabó Csanád 4., Bokor Bulcsú 6.,
Bertalan Balázs 7., Sáritz Donát 8., Nagy Márton 9., Ács
Levente 10. Erõs mezõnyben, sokat tanultak!
Irány  Vác!.

G.T.
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek

Eseményekben bõvelkedõ volt a február az intézmény
életében. Következzék néhány immár emlékké vált ese-
mény felidézése: 
Kirándulásaink sorát egy 10 km-es erdei gyaloglattal
kezdtük. 12 fõs csapatunk a Vaskereszten túl az autópá-
lya közeléig haladt, majd onnét a tótoki-lapi úton vissza
a vaskereszti nyiladékig,  azután a kilátó felé menve a jól
megérdemelt ebéd asztaláig vezetett kirándulásunk.
Az elmúlt években a farsangi víg idõben fellépett nálunk
Laár András, Galla Miklós, most Dolák Saly Róbertet hív-
tuk meg. A közönség vastapssal jutalmazta humorát.
Minden kimagasló tehetségû humorista összességében

nagyon jó fellépése után nekem egy pici ború is átsuhan
észrevétlenül az arcomon: szerintem az az 1-2 %-nyi vas-
kosabb altesti humor elmaradhatna. De nem szeretnék
ennek stílszerûen nagy feneket keríteni, mert e megjegy-
zés mellett sokkal hosszabban lehetne felsorolni a mu-
lattató szóvicceket, helyzetkomikumokat, figuraparódiá-
kat, amelyeknek humora egy órán át gyógyította lelkün-
ket.
A gyermek színjátszó kör beindult, a kis leendõ „színész-
palánták” különféle derûs drámajátékokkal készülgetnek
egy majdani szereplésre , csiszolódnak össze mini társu-
lattá. A mai világban nem meglepõ, hogy írom: néhány
alsó tagozatos fiú még beférne a csapatba, szívesen lát-
nám õket! 

március

9-e: Alkotói nyílt nap – Berkenye egyesületi rendezvény
11-e, 8:30-: vásár
11-e, 17:00: Egészségõr Egyesület rendezvénye
13-a, 9:00-12:00: Kvalitás Kft. gépkezelõi tanfolyam
13-a, 17:00-19:00: Játszóházi kézmûves készülõdés a nemzeti ünnepre Gubányi Kata vezetésével
14-e, 17:00-: Városi 48-as ünnepség. Benne: iskolások ünnepi mûsora, Dvorák – Patka Színház: 

„Feleségek felesége” – monodráma Petõfiné Szendrey Júliáról, koszorúzás a Szabadság téren
18-a, 17:00: Berkenye egyesületi rendezvény
20-a, 9:00-12:00: gépkezelõi tanfolyam
21-e, 9:00-: vásár
22-e, 9:00-12:00: gépkezelõi tanfolyam
23-a, 9:00- kb. 13:00: Autós és gyalogos kirándulás a bálványosi határban
27-e, 9:00-12:00: gépkezelõi tanfolyam
28-a, 9:00-: vásár
29-e, 9:00-12:00: gépkezelõi tanfolyam
márc. 30 – ápr. 12: Fehér Imre festészeti kiállítása
Keddenként: NABE-torna (15:30), nõi kar (18:00), szerdánként: gyermek színjátszó kör (15:30), jóga (17:00), zumba
(19:00), csütörtökönként: zenekari próba, péntekenként: Reni- jóga (16:30), Szakasztó népdalkör próbái (18:00).

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az itteni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság! 

F A R S A N G



Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2019. március

A 13-17 éves fiúknak szánt mesterségkóstoló sorozatra
mindössze négyen jelentkeztek. Könnyû lenne azt mon-
dani, hát akkor ez nem indul el, de nem így lesz. Meg-
próbáljuk végigcsinálni azzal a hittel, hogy ez a négy fiú
lesz a következõ esztendõben e sorozat kovásza, „apos-
tola”.
Mátyás-napi téltemetõ vigasságunk – véleményem sze-
rint – az utóbbi évek egyik leghangulatosabbika volt. Kö-
szönhetõ ez Sulyom néptáncegyüttesünk fiataljainak,
akik – készülõdve a malschi farsangi karneválra – a né-
met népléleknek kedves történetet, a Grimm-mesék leg-
ismertebbjét, a Hófehérkét és törpéit jelenítették meg.
Gyorsan jó hangulatot teremtettek, és a vidám közössé-
gi játékokkal fûszerezett táncrendjeik során egyre in-
kább bevonták körükbe a terem másik végében
kézmûveskedõ szülõket és csemetéiket. Ott ugyanis Gu-
bányi Kata vezetésével különféle hangkeltõ eszközöket
lehetett készíteni a Mátyás-napi madárébresztéshez. A
Mátyás csukája szerencsehal-horgászat a jószerencse
két szintjét érintette: a néptáncosok szerencsehala, ha

kifogták, a szere-
lemben ígért eb-
ben az évben si-
kert az illetõnek.
A kicsiknél a „ka-
pás” a tanulmá-
nyi jegyekre vo-
natkozott. A vi-
gasság végén el-
égettük a három-
fejû télbábut. So-
ha ilyen különös
f o r g ó l á n g g a l
nem búcsúzott
még el tõlünk de-
cember, január
és február! A
talpalávalót nyúj-
tó zenekarról se

feledkezzünk el: régi jó barátaink, a Dió Banda muzsiku-
sai segítették mulatságunkat. Szugfill Zsoltnak is hála,
hogy a Sulyom csoport tagjainak lelkét ily remekül be-
hangolta erre a délutánra!

Másnap a kommunizmus sok-sok millió áldozatára emlé-
keztünk. A kárpátaljai magyarok iszonyúan megszen-
vedték a szovjet megszállást 1944-tõl kezdve, errõl szólt
a nagyteremben vetített balladisztikus film. Tóth Eszter
drámáján keresztül idézõdött meg a „málenkij robot” jel-
képezte végtelenül cinikus és hazug új világ. A Sátán
fattya címû film megtekintése után Zsigmond Dezsõ ren-
dezõvel beszélgetett a közönség. Nem volt könnyû ez az
est, de a szembesülés egy tragédiával – és nem elfojtá-
sa, elhallgatása - mindig magában hordozza a megúju-
lás és feltámadás ígéretét. Bizonyára ezért hagyta nyitva
a rendezõ a történet végét. A katonák által megerõsza-

kolt lányanya „fattyú” gyermekével egy csónakba ül. Va-
jon a túlvilág adta végsõ szabadulás Sztüxe ez a víz,
vagy egy jobb e világba ereszkednek alá rábízva magu-
kat a Jóisten kegyelmére? Ki-ki elgondolkozhatott ezen. 
A filmvetítést a plébániatemplom harangjainak emlékezõ
szava vezette be. Nagyon örültem, hogy perczeles diá-
kok, siófoki, õszödi polgárok is eljöttek erre a rendez-
vényre. A zamárdiakkal együtt nagyon értõ és befogadó
lelkületû közönséget alkottak. A rendezõ elmondta, nagy
élmény volt a velünk történt találkozása, csupa értékes
hozzászólást hallott, és elárulta, egyáltalán nem bánja,
hogy Zamárdiba jött el a Magyarság Házába szólt meg-
hívást elhárítva.

A március 23-ai kiránduláshoz pár információ:
reggel 9 órakor indulnánk a Paprika csárda elõl. Ha va-
laki csak gyalogos turistaként tud eljönni, bekvártélyoz-
zuk valamelyik autóba. Ha túl sok az autó, akkor termé-
szetesen kérésére a sofõr is „lefokozódhat” utassá.
Amelyik autónak van megyei matricája, autópályán
megy, amelyiknek nincs, a 7-es úton. A csapat Bálvá-
nyos végében, a pálinkafõzõnél találkozik, onnét indul
majd a gyaloglat Kapoly felé és oda is térünk vissza. Ha
az idõjárás kedvezõtlen, akkor a szombat délelõtt kiváló-
an alkalmas lesz kinek-kinek például egy kis otthoni lus-
tálkodásra. 

Bizonyára a Hírmondó felnõtt olvasói is gyakran
tapasztalják, hogy a gyerekek, ifjak milyen sokszor visel-
kednek félszegen, milyen sokszor érzõdik rajtuk e tekin-
tetben gátlás, milyen sokszor jönnek zavarba társas kap-
csolataik során. Nem hibáztathatók emiatt. Sajnos a digi-
talizációval járó „begubódzás”, a közösségi élet alkalma-
inak, helyzeteinek megritkulása már szüleik életében is
megmutatkozott. Hol vannak már a régi öregek, akik
szeretettel, de bátran figyelmeztették bárki fiát egy falu-
közösségben, ha szükséges volt! Hétköznap ma egy fia-
tal legfeljebb a vonaton vagy a buszon van együtt külön-
bözõ korú emberekkel az iskolába menet és jövet. No,
épp ezért hadd adjak közre Máthé Zsuzsától egy-két, a
társas életben hasznos örökzöld jó tanácsot. A fiatalok-
nak bátorítást adhat és magabiztosságot, mi, idõsebbek
pedig elmondhatjuk, sosem árt az ismétlés:



2019. március 13.oldal Zamárdi Hírmondó

Már elérhetõ online és nyomdai formátumban is a 2019. évi rendezvénynaptár a Tourinform Irodá-
ban, a Városházán, a Közösségi Házban és letölthetõ a város honlapjáról is.

Turisztikai vásárok
Az idei évben is több belföldi turisztikai vásáron jelenik meg irodánk, személyes részvétellel képvisel-
jük a várost. 
Az elsõ idén a székesfehérvári kiállítás volt ( február 9-10. ), majd ezt követte a  budapesti Utazás
Kiállítás (február 21-24.). Ezt követõen az érdeklõdõk találkozhatnak a város kiadványaival az aláb-
bi vidéki vásárokon: Debrecen: március 1-3, Miskolc: március 8-9., majd Szolnok: március 29-30.  

BALATON SOUND KEDVEZMÉNYES BÉRLETEK 

2019. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek érté-

kesítésérõl a BALATON SOUND fesztivál esetében:

• kedvezményes bérletek száma 300 darab

• ára 2019-ben: 39.000 Ft

• jelentkezés személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõben személyigazolvány, 

lakcímkártya felmutatásával, egyben születési hely és idõ rögzítése mellett

• a bérletet csak zamárdi lakcímmel rendelkezõ személy igényelheti és használhatja fel a

rendezvény idején

• a feliratkozás ideje 2019. május 13. 8 órától - június 20. 12 óráig

• fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet a szakmai jegypénztárakban (fontos, hogy 

nem a pénztárban, hanem a szakmai jegyeknél!) készpénzzel bankkártyával, tehát a felirat-

kozáskor nem kell fizetni 

• a karszalagot annak adják ki, aki igazolja magát ( személyigazolvány, lakcímkártya )

• meghatalmazással nem lehet a karszalagot átvenni

• a karszalagot a helyszínen a tulajdonosa kezére felhelyezik, azt nem viheti el magával, hogy 

késõbb felteszi

• egyszerre akár több jegyet is ki lehet fizetni, (pl. család esetén egy kártyával többet, vagy 

haveri társaság), de a fizetés után a jegyet csak a név szerinti tulajdonosa kaphatja meg

• ha bármi kérdése van a bérletekkel kapcsolatban, közvetlenül érdeklõdhet a 

proticket@sziget.hu címen, az ügyfélszolgálatos kollégák készségesen válaszolnak 

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

1. A férfi a nõ balján halad. (Eredetileg amiatt, hogy fegyverével ne zavarja.)
2. Két hölgyet kísérve a férfi általában középen halad.
3. Tömegben a férfi megy elõre, utat biztosítva partnere(i) számára.
4. Étterembe lépve a vendéglátó megy elõre, férfi és nõ esetén mindig a férfi. Távozáskor a vendéglátó elõre engedi

vendégeit.
5. Egyéb nyilvános helyeken is a férfi lép be elõször ,és õ távozik utoljára.
6. Lépcsõn felfelé a nõ megy elõre (ha egymás mellett nem férnek el), lefelé a férfi.
7. Jármûveken felszálláskor a férfi elõreengedi a nõt, leszálláskor a férfi az elsõ ,és kezét támaszként felajánlja, amit

a hölgy vagy elfogad vagy nem.
8. Ruhatárban elõször a férfi veszi le a nõrõl a kabátot, csak azután õ maga. Távozáskor elõször a férfi veszi

fel a kabátját, aztán a hölgy kabátját segíti fel.
(GP)
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Zamárdi kolbászból volt a kerítés Fonyódon!

10. alkalommal rendezte meg Fonyód városa a hagyomá-
nyos kolbásztöltõ fesztivált. A rendezvény mára a Bala-
ton legnagyobb téli gasztronómiai programja lett. A
fesztivál utolsó napján került sor a balatoni települések
kolbásztöltõ bajnokságának lebonyolítására, melyre is-
mét nevezett a zamárdi csapat.

A nevezési díjban benne foglaltatott a kolbászhús és
hozzá való bél, a többi titkos hozzávalót a kolbásztöltõk
vitték magukkal. A csapatok izgatottan várták a „nyers-
anyag” érkezését, ezt követõen lázas munka kezdõdött,
hogy a verseny végéig minden elkészüljön. Elsõ képünk
a csapat „bemelegítését” mutatja.

A munkát a zsûri folyamatosan ellenõrizte, és külön ér-
tékelte a csapatmunkát, az ételkészítés körülményeit, a
tájjelleg és vendégvárási tálak tartalmát és külalakját, s
természetesen az elkészített kolbász ízét és állagát. 
A verseny közben a résztvevõ települések a színpadon
mutathatták be hagyományt ápoló kulturális programja-
ikat, melyben szerepeltek táncosok, énekesek, parodis-
ták egyaránt. Kár, hogy ezúttal
Zamárdit nem képviselte táncos vagy
énekes csoport. A nagyérdemû láto-
gatók a mûsor közben a versenystan-
dok között sétálgatva kóstolhatták
meg a csapatok által kínált kolbász,
szalonna, szalámi és sonka finomsá-
gokat, melyeket borokkal és pálin-
kákkal egyetemben kínáltak.
A zsûri érkezésénél már a hangulat a
tetõfokára hágott és minden csapat-
nál a helyi drukkerek igyekeztek be-
folyásolni a döntnököket saját javuk-
ra. Második képünkön látszik a
versenyzsûri a csapat hölgykoszorúja
között az utolsó ellenõrzésnél.

Az eredményhirdetést hatalmas éljenzés fogadta, a ver-
seny elsõ helyezettje a Balaton-parti települések verse-
nyében a zamárdi csapat lett.

Ezúton is gratulálunk a gyõzelemhez, és reméljük, hogy
a jövõ évi versenyen is részt vesz a csapat- és sokkal több
zamárdi drukker biztatása mellett-, újra elsõ lesz a ver-
senyen.

margó

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Kis város nagy szívvel ( 2008-2018 )
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag ), 

bögrék, esernyõ

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás, 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-ban is!
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 

(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)
Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az ország egész te-
rületére érvényes jegyekkel.
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Nyitvatartásunk:
Márciusban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk ked-
ves Ügyfeleink rendelkezésére.

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.

Tel./fax: 84/345-290

E-mail: zamardi@tourinform.hu

Web: www.zamardi.hu

Baráti kör hírei
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Zenés irodalmi estek és kiállítások a Közösségi Házban

2019-ben a „Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület hat
olyan eseményt tervezett, amelyen budapesti, balassagyar-
mati, siófoki, balatonszabadi és zamárdi alkotók mutathat-
ják be alkotásaikat. Szervezéseink során arra törekedtünk,
hogy minden alkalommal valami újat és az eddigiektõl elté-
rõt, nem szokványos dolgot mutassunk be a közönségünk-
nek. Január 26-án b. Gyarmati László író, költõ a HÉ Egye-
sület siófoki elnöke Csõre töltött álom címmel tartotta
könyvbemutatóját, melyhez az 1970-es években készült
(hippi korszak, vietnami háború, a fiatalok lázadása) film-
vetítés is kapcsolódott. Karancz Katalin színmûvész dra-
maturgiája alapján fiatalok egy csoportja adta elõ a verse-
ket. Ehhez az eseményhez csatoltuk Tálos Ágota festõmû-
vész kiállítását Párhuzamos világok címmel, a 2018-ban ké-
szült ausztráliai, portugáliai és balatoni képekkel. Zenei be-
tétként Jancsó Benedek zongorajátékában gyönyörködhe-
tett a hallgatóság. (Tálos Ágota kiállítási anyagából szeret-
nénk vinni Budapestre is egy összeállítást szeptemberben,
még több balatoni képpel. A rendezvényen a Krúdy-kör
meghívásában, a Balaton képekben, szavakban és népdalok-
ban címmel mutatkoznak be a zamárdiak.) Ennek az estnek
a mûsorvezetõje Hirschmann Attila volt. 
Február 16-án Balassagyarmat és környékérõl a Tormay Ce-
cil Társaság jött el hozzánk, Sajó Sándorra, a palóc költõre
emlékezõ összeállítással, versekkel, zenével, dalokkal.
László Péter a társaság elnöke, helytörténet-kutató, költõ,
Ember István költõ, zeneszerzõ, Majer Zsolt énekes és
Cseriné Csáki Erika elõadó tette emlékezetessé az estet. A
CSEMADOK aranyoklevél és Szeder Fábián-díjjal kitünte-
tett Társasággal csodálatos délutánt tölthettek el azok, akik
eljöttek a zenés irodalmi délutánra. Maradandó emlékkel,
lelkükben feltöltõdve, jó hangulatban, valóban szépirodal-
mi délután volt! Vendégeink mondták távozáskor: „Nagyon
jó volt a közönség. Látszott és éreztük, hogy együtt vannak
velünk, értik és befogadták mûsorunkat. Szívesen eljövünk
máskor is, ha meghívtok bennünket." Mi pedig örömmel hi-
vatkoztunk arra, hogy az elmúlt években tapasztaltak sze-
rint mondhatjuk, igen, van Zamárdiban egy igényes törzs-
közönségünk, akik szeretik a kultúránknak ezt a szegmen-
sét. Megköszöntük a színvonalas elõadást, hogy ismét meg-
tapasztalhattuk a magyar nyelv szépségét verseik és Sajó
Sándor versei által. Köszönetet mondunk támogatóinknak
is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a mûsort követõ majd
másfél órás baráti beszélgetés alatt süteményekkel, szend-
vicsekkel és üdítõkkel kínálhattuk vendégeinket, a jelenle-
võket. (NABE Kajdi Tiborné, Margó Gyuri és Heni, Bazsó
József és Szilvia, Stummerné Rajna Zsuzsa, Platán étterem
Balatonföldvár)
2019 elsõ félévében még a következõ idõpontokra tervez-
tünk alkotói nyílt napot, illetve irodalmi estet és kiállítást:
Március 9-én lesz a Berkenye-kör alkotói nyílt nap a Közös-
ségi Házban Tálos Ágota festõmûvész vezetésével. Az Él-
mény és alkotás címet viselõ eseményen bárki részt vehet, a
részvétel ingyenes. Erre a napra a jelszó: Családi nap az al-
kotás jegyében. Jelentkezni Tálos Ágotánál lehet, bármely
korosztálynak. e-mail: talosagi@gmai.com tel: 06 70 423
0056
Április 13-án az Irodalmi est és kiállítás sorozatunk vendége
a Krúdy-kör Budapestrõl. Akik ott voltak a 2018-as irodal-
mi estjükön, nagyon jól szórakoztak. Most itt az újabb alka-
lom. Utazás a szavak körül - Krúdyra emlékezve, és saját al-
kotásaikkal készülnek a költészetnapi mûsorral. Hallható
lesz Pánti Anna operaénekes, aki csodás dalokat hoz ne-
künk, és a Balatonszabadiban élõ Hochmann József Színek
varázsa kiállításában is gyönyörködhetünk. Amint szokás a
Berkenye-kör eseményein, kedves közönségünknek aján-
dék tombolakönyvekkel köszönjük meg hûséges jelenlétét.
A második félévi eseményeinkrõl a szeptemberi Hírmon-
dóban adunk tájékoztatást. 

Köszönjük Szabó Gábor képviselõnek a technikai berende-
zés összeállítását, a felvételkészítést Döme Tamásnak, a
plakátok tervezését és elkészítését Veit Juditnak.

"Berkenye Zamárdi Alkotókör" Egyesület vezetõsége

„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület Hírei



BATYUS BÁL VÁRATLAN FELFORDULÁSSAL

Hagyományos farsangi mulatságunkat fenekestül fordítot-
ta fel egy nem várt esemény. Orvosok, mentõsök, ápolók,
ápolónõk, mûtõsök serege rontott be a közösségi házba.
Maguk elõtt toltak egy kerekes székben kornyadozó bete-
get.     Mi ez a rossz tréfa? Összekeverték a helyszínt és a
siófoki kórház helyett Zamárdiban kötöttek ki? És éppen
az egészségõrösök bálján? A zavar csak addig tartott, míg
betegünk kipattant a kerekes székbõl, és díszes kíséretével
együtt ellepte a táncparkettet. A ROLEX a húrokba csa-
pott, kész volt, és kora hajnalig tartott a hamisítatlan far-
sangi hangulat. Köszönet Domján Zolinak és „egészség-
ügyi alakulatának”, a vidám bálozó társaságnak, és mind-
azoknak, akik szervezték, támogatták rendezvényünket.

Támogató vállalkozók: Gál Ferenc, Szili Zsolt, Vassné
Pusztai Mariann, Elter Imre, szélvédõ javító a Tesco parko-
lójában, Czer dohánybolt, Herczeg virágüzlet, Fürjes ker-
tészet, Rezi Gáborné, Fehér Imre,
Hirschmann Renáta, SPÁR, DM,
TESCO

Támogató magánszemélyek: Sebes-
tyén Béláné, Kalmár Imréné, Kolum-
bán Beátrix, Kertész Józsefné, Feren-
czi Miklósné, Margó György, Perge
László, Beke Lászlóné, Bartus István,
Huszár Lászlóné, Schwarcz Béla,
Schwarcz Béláné, Bodó Judit, Takács
Tibor, Takácsné Horváth Szilvia,
Apáti Gyuláné, Németh Erika,
Sternóczky Károlyné, Szabados
Tiborné, Bótay Bátor, Bertalan Péter,
Nagyné Pál Ildikó, Bazsó Józsefné,
Csákovics Gyula, az Egészségõr
Egyesület segítõi. Ha valaki a névsor-
ból véletlenül kimaradt, kérjük, jelez-
ze, a következõ számban pótoljuk.

Februári összejövetelünkön színes
programmal vártuk tagjainkat.
A „Segítõ kezek” csapatát és tevé-
kenységét Gond Rózsa vezetõ mutat-
ta be. A januárban megkezdett „Öt-
letbörzét” Prigli Zsuzsa és  Ferenczi
Valika megszívlelendõ jó tanácsaival
folytattuk.

A már jelzett ultrahangos vizsgálat-
ra március elején kerül sor. Jelentke-
zés, és idõpont egyeztetés Takácsné
Szilvinél 17 óra után 06 / 30 /850-9911

Az év kirándulásainak programját
Perge Kriszti ismertette. Az est végén
Sarankó  Henriett és Kajdi Ica szala-
gos fánkjával, Schwarcz Magdi és Se-
bestyén Irénke rekeszizmokat meg-
mozgató vidám jelenetével tápláltuk

testünket-lelkünket. Kikapcsolódtunk, feltöltõdtünk,
egészségõr módra farsangoztunk.

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2019. március

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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NABE HÍREK

Tegyünk Zamárdiban is a hulladékcsökkentésért!

Soha nem volt aktuálisabb, hogy aktívan tegyünk kör-
nyezetterhelésünk, úgynevezett ökológiai lábnyo-
munk csökkentésért, mint most. A klímaváltozás ha-
tásait már a bõrünkön érezzük, nem csak olvasunk ró-
la vagy látjuk a tv-ben. Mindenki érzi, tudja, nem jó
irányba haladunk, hisz évek óta alig látunk télen ha-
vat, a tavasz szinte eltûnt az évszakok közül, nyáron
pedig hatalmas a szárazság. 
A NABE évek óta, sok kiadványában foglakozott az-
zal, hogyan csökkenthetjük háztartásunk környezet-
terhelését természetes tisztítószerek használatával, át-
gondolt vízfelhasználással. Tagjaink közül sokan min-
dennapjaik részévé tették ezen tippeket, rutinnal al-
kalmazzák az ajánlásokat. A jelen legnagyobb kihívá-
sa most mégis a hulladékcsökkentés lett. 
Az emberek nagy része nincs tisztában azzal, hogy mi-
lyen hatalmas mennyiségû szemetet termelünk, és ez
milyen károkat okoz. A jelenlegi rendszer fenntartha-
tatlan, a nem is olyan távoli jövõben el fog minket
árasztani a szemét. 

Sokan azt gondolják, egyedül kevesek változtatni.
Zamárdi tenni akaró, a kihívásoktól meg nem riadó
közössége azonban már többször megmutatta, hogy
összefogással, egymás erõsítésével hatalmas dolgokat
lehet elérni!
A szelektív gyûjtés mindennapjaink részévé vált, de
mi lenne, ha kicsit a megelõzéssel is foglalkoznánk?
Hogyan lehetne csökkenteni a kukáinkba kerülõ sze-
metet?
Az üzletekben kapható termékek javát jelentõs meny-
nyiségû csomagolás fedi, mely szinte azonnal a kuká-
ban landol. Gondoljunk csak a fogkrémre, melyet a
tubuson kívül kartondoboz rejt, a bonbonon még ce-
lofáncsomagolás is van, a lapkasajt minden egyes da-
rabja külön fóliában van. 
Indítsunk Zamárdiban mozgalmat a hulladékcsök-
kentésért! Az alábbiakban összegyûjtöttünk pár ötle-
tet, a felsorolás koránt sem teljes. Válasszunk ebbõl
legalább egyet, amit hétköznapjainkban rutinná alakí-
tunk, alkalmazunk! Kis lépésekkel akár, de közösen
sokat tehetünk a kukáinkba kerülõ szemét csökkenté-
séért. 

Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét

2018-ban támogatták.

Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra is segítsék
munkánkat. Felajánlásukat a

18152614 – 1 – 14 

adószámra tehetik meg. Köszönjük! 

Zamárdi Egészségõr Egyesület
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1. Vásárlás elõtt készítsünk listát! Így kevesebb feles-
leges termék kerülhet a kosarunkba, kisebb az esé-
lye az elcsábulásnak. És halkan hozzátenném: éhe-
sen sem célszerû boltba menni. 

2. Kevesebb palackos innivalót vásároljunk! Sok lehe-
tõségünk van, ha egy kicsit átgondoljuk és így az 
egészségünkért is sokat teszünk. A palackos víz he-
lyett visszaváltható szódavizet használjunk, nagyon 
jó gyümölcsprések, gyümölcscentrifugák léteznek, 
vagy igyunk tisztított csapvizet, magunkkal vinni 
pedig palackban tudjuk innivalónkat!

3. Ne használjunk nejlonzacskót! Bizonyára minden-
kinek tele van otthon a padlás is a használt zacs-
kókkal, szatyrokkal. Helyette használjunk vászon-
zsákokat. Készen is lehet kapni , de az ügyesebbek 
akár varrhatnak is különbözõ méretû zsákocskákat, 
amibe a péksüteményeket, zöldséget, gyümölcsöt 
lehet pakolni. 

4. Vigyünk magunkkal vászon, többször is használha-
tó bevásárlószatyrot!

5. A szerves hulladékot komposztáljuk, a száraz ke-
nyeret, egyéb fogyasztható maradékokat adjuk ál-
lattartóknak!

6. A szívószálat, mûanyag tányérokat és evõeszközö-
ket számûzzük háztartásunkból!

7. Konyhai papírtörlõ használatát mellõzzük!
Mi is a baj a konyharuhával?

8. Papírzsebkendõ helyett használjunk vászonzseb-
kendõt! Téli idõszakban hatalmas mennyiség fogy 
zsepibõl minden háztartásban.

9. Vegyünk meg bizonyos termékeket nagyobb kisze-
relésben (pl. olaj, rizs, liszt) vagy kimérve. Nagyvá-
rosokban már kezdenek megjelenni az ún. csoma-
golásmentes üzletek, ahol mindent kimérve vásá-
rolhatunk, de pl. ha helyi termelõtõl vásárolhatunk-
tejet, tejfölt, sajtot, tojást, akkor az üzletekben 
használt plusz csomagolóanyagokat máris megspó-
roltuk.

Bár nem tûnik könnyûnek, a hulladék drasztikus csök-
kentése ilyen és ehhez hasonló módszerekkel megvaló-
sítható. A cél nem az önsanyargatás. Csak olyan lépése-
ket tegyünk, amik inkább átgondolást igényelnek, mint
lemondást. 
A képen egy hét kommunális hulladéka látható, melyet
többek között a  fenti lépésekkel csökkentett egy év alatt
az egyik általam követett blogger (otthonkom-
mandó.hu).Csináljuk utána!

Csendes fõhajtással búcsúzunk

Vata Ferenctõl,

aki váratlanul távozott egyesületünk tagjai
sorából.

Köszönjük 15 éves munkádat!

Nyugodj békében!

Telegdi Ágnes

író, fotómûvész, gyógypedagógus volt a NABE
vendége február 4-én.

Felnõtteknek szóló elõadásának címe:
„ Madarak, évszakok, ünnepek“

Az évszakok változását összekapcsolta ünnepeink-
kel és a madárvilággal.

“A madarak az évszakok változásának szimbólu-
mai. A gólya, a fecskék Afrikából érkezve köszöntik
a tavaszt. Nyáron a felcseperedett fiókák csiripelé-
sétõl zeng az erdõ. Õsszel csapatosan indulnak dél-
re a nyári vendégek. Télen pedig a madáretetõk za-
jos élete töri meg a dermedt táj csendjét. Mindig ve-
lünk vannak. Annyira megszokták az ember közel-
ségét, hogy csak egy kicsit kell figyelnünk, és lakhe-
lyünkön, kiránduláskor, nyaraláskor biztosan felfe-
dezünk ismertebb és ismeretlenebb fajokat” – Ági a
kedvenceirõl.
Köszönjük Áginak, hogy immáron sokadszor láto-
gatott el hozzánk. Június 2-án, a NABE Zöld fesz-
tiválon újra találkozhatunk vele.
Elõadása végén a megvásárolt könyveket dedikálta
a szerzõ.
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Bíróválasztás Zamárdiban

Az 1800-as évek végén egy bíróválasztás alkalmával kelet-
kezett az alábbi vers. Zamárdiban alig volt ember, aki ne
szeretett volna bíró lenni. Egymás megszólásával próbálták
lejáratni ellenfeleiket.

„Kovács Antal biró akar lenni, 
Szakáll Józsep nem akarja engedni. 
Varga Ferencz is fáciál, 
De nem ereszti a halál.1
Matyikó Jánosnak is jól esne, 
Ha még egy hold földet vehetne.2
Elfogyott a községbankó, 
Nem lesz biró Bõrke Jankó.3
Zsidó Ferkó hisz’, hogy biró lesz, 

Azér ránczos csizmát vesz.4
Sarki Ördög köszörüli késit,5
Kani János elrontja az élit.6
Varga István tömlöczsza ...ó, 

Nem lesz abból többé biró.7
Éljen Rezi Józsep biró —

Ezután is!”

E vers megértéséhez — követve a jegyzetszámokat — tud-
ni kell a következõket: 1. Varga Ferencnek még él az apja,
a vagyon az övé, s így a fiú addig bíró nem lehet, míg az ap-
ja meg nem hal, és a vagyont át nem veszi, ezért nem enge-
di bírósághoz a halál. 2. Matyikó János már egyszer volt bí-
ró, akkor szerzett is egy hold földet, a vers erre céloz. 3.
Bõrke a csúfneve Csehi Jánosnak, akinek bírósága alatt
hozták be az elsõ pótadót a faluba, és így nem szívesen em-
lékeznek rá. 4.Matyikó Ferkó a „Zsidó” csúfnevet azért
kapta, mert zsidó volt a szomszédja. 5. A „sarki Ördög”
szintén egy Matyikónak a csúfneve. 6. Kani volt Szabó Já-
nos mellékneve, aki bírósága alatt az utcán minden me-
nyecskét megcsipkedett. 7. Varga István is volt bíró, de ak-
koriban – 1877-ben - valaki felgyújtott egy istállót a falu-
ban, nagy tûz lett, és amikor a gyújtogatót hajnalban elfog-
ták, és ütni kezdték az emberek, bíró létére õ is azt kiáltot-
ta: „Csak üssétek!” A szerencsétlen embert agyon is verte a
nép. A bíró ezért tömlöcbe került, így nem viselheti többé
a hivatalt. 
E vers vagy háromszor ilyen hosszú volt eredetileg, ez a rö-
vid változat maradt fenn.

Szûcs Gáborné
Forrás:
Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza 1905.
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Most TÁMOGATÁSSAL,
napelemmel csökkentse, vagy

NULLÁZZA a REZSIKÖLTSÉGÉT! 

Miért? Azért, mert:

- FIX, BIZTONSÁGOS kiszámítható havi
költség, áremelésektõl, inflációtól mente-
sen!

- TAKARÍTSON MEG hosszú távon egy autó,
vagy akár egy HÁZ ÁRÁT, esetleg fedezze
belõle gyermekei taníttatását, vagy amit
akar!

- GONDOSKODJON nyugdíjas éveire egy
fenntartható otthonról már most! (Hányan
vannak, akik öregségükre nem tudják fenn-
tartani a szép, nagy házukat?)

TÁMOGATÁSSAL most KÖNNYEBB! 
KÉNYELMESEN, GONDTALANUL ÉLJE

ÉLETÉT!

Hogyan?

KÉRJEN személyre szabott, INGYENES tá-
jékoztatást! Hívjon most! 
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(elõtte Keresztút


