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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Beszámoló Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2019. február 5-i rendkívüli ülésérõl

A képviselõ-testület

1. „TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 – Zamárdi kiállítótér”
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

-  „TOP-1.2.1-15.SO1-2016-00010 – Zamárdi kiállítótér”
tárgyú beruházás elvégzésével az ICH Mérnök Kft-t. bízza
meg 283.650.627,- Ft. +27 % áfa díjért (bruttó: 360.236.296
Ft.).

A pályázatban rendelkezésre álló összeg (219.577.252 Ft.),
valamint a kivitelezõi ajánlat közötti összeg különbözete:
64.073.375 Ft + 17.299.811 Ft Áfa, mindösszesen: bruttó
81.373.186 Ft. forrásául a 2019. évi költségvetést jelöli meg. 

2. Polgármesteri Hivatal felhatalmazása gépkocsi várako-
zóhelyre vonatkozó kérelmek elbírálására vonatkozóan

- felhatalmazza a Zamárdi Polgármesteri Hivatalt, hogy a
közterületek használatáról és rendjérõl szóló rendeletben
meghatározott, gépkocsi várakozóhelyek megváltására vo-
natkozó kérelmek ügyében a kérelmezõ részére a szükséges
tájékoztatást megadja. 

- a rendeletben foglalt díjszabásoktól nem kíván eltekinte-
ni.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2019. február 14-i ülésérõl

Red Bull Air Race verseny megrendezése
Zamárdiban

- megtárgyalta a Red Bull Air Race verseny meg-
rendezésével kapcsolatos megkeresést, és a Pénz-
ügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát is fi-
gyelembe véve elvi szinten egyetért a 2019.július
közepén megrendezendõ nemzetközi verseny ma-
gyarországi helyszíneként Zamárdi település hely-
színével. 

- Kéri, hogy a megállapodás részleteit a hivatal és a
szervezõk közösen dolgozzák ki és terjesszék a tes-
tület egyik következõ ülése elé.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2019. február 25-i ülésérõl

1. 2019. évi költségvetés megtárgyalása, rendelet meg-
alkotására javaslat

- megalkotta 5/2019. (II.26.) önkormányzati rende-
letét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl 
( a rendelet megtekinthetõ a www.zamardi.hu hon-
lapon).

2. Kajak-kenu megállási pont üzemeltetési szerzõdésé-
nek megtárgyalása

- megtárgyalta az üzemeltetési szerzõdéstervezetet,
és azt jóváhagyja azzal a két kiegészítéssel, hogy a
mólószárny jogszerû állapotba helyezését az Ön-
kormányzat vállalja, ezért a tervezet 32. pontja tör-
lésre kerül, illetve a 27. pontba beírásra kerül az
Önkormányzat is azzal kapcsolatban, hogy kártérí-
tési kötelezettséget kell a Wintersport Kft.-nek fi-
zetnie, amennyiben a szerzõdésben foglaltak meg-
hiúsulnak.

3. A két kemping közötti 3613/6 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlan csereszerzõdés tervezet megtár-
gyalása

- jóváhagyja a két kemping közötti 3613/6. hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan csereszerzõdést.

4. Mihalics István és Mihalics Gabriella, illetve Zamár-
di Város Önkormányzata között kötendõ ingatlan
adásvételi szerzõdés-tervezet megtárgyalása (Zamár-
di, Balaton u.1., La Rossi vendégház)

- megtárgyalta a zamárdi 961/5. hrsz. alatti, kivett

beépítetlen terület megjelölésû 1694 m2, valamint
a 760/12. hrsz. alatti kivett, saját használatú út

megjelölésû 156 m2 térmértékû ingatlanokra vo-
natkozó ingatlan adásvételi szerzõdés-tervezetet,
és azt jóváhagyja azzal, hogy a vételár 2.500.000,-
Ft+Áfa.

5. Szent István utca déli oldalán kialakított építési tel-
kek értékesítésével összefüggõ kérdések megtárgya-
lása

- megerõsíti azon szándékát, hogy a Zamárdi, Szent
István utca mellett lévõ 16 db ingatlant meg kí-
vánja hirdetni nettó 150.000.000,- Ft induló áron,
licittárgyalás keretében.

- a vételárhoz bruttó 80.000.000,- Ft közmûfejleszté-
si hozzájárulást ír elõ a vételáron felül.

- kéri a hivatalt, hogy a pályáztatásra vonatkozó he-
lyi rendelet módosítását, az Önkormányzat vagyo-
náról szóló rendelettel összhangban készítse elõ.

6. Zamárdi Parkolási Kft. bankkártya terminálok bér-
lete, vásárlása

- egyetért azzal, hogy 2019. évben a Zamárdi Parko-
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lási Kft. részérõl bérleti jogviszonyban 30 db bank-
kártya terminált üzemeltessen, amelyeket 2020. év-
ben vásároljon meg 192.500,- Ft/db áron, összesen
5.775.000,- Ft vételárért, két részletben fizetve.

7. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Váro-
si Könyvtár 2018. évi beszámolója

- a Városi Könyvtár 2018. évi beszámolóját, mun-
katervét, leltározási üzemtervét és selejtezési sza-
bályzatát elfogadta.

8. Fesztiválterület rekultivációjának megtárgyalása

- megtárgyalta a fesztiválokkal érintett területen a
sétánnyal kapcsolatos elõterjesztést, és az Önkor-
mányzat 20.000.000,- Ft összeget javasol a rendez-
vényszervezõktõl igényelni a sétány helyreállításá-
ra

9. Civil szervezetek részére odaítélt támogatások hatá-
rozattal történõ jóváhagyása 

- megtárgyalta a „Civil szervezetek támogatásáról
szóló elõterjesztést” és a támogatási összegek elfo-
gadását, melyek az alábbiak:

10. 2019. évi régészeti feltárással kapcsolatos kérelem –
vendégház igénybevétele-  megtárgyalása

- megtárgyalta a 2019. évi régészeti feltárásokkal
kapcsolatos elõterjesztést, és 2019. augusztus 15-
tõl három hét idõtartamra biztosítja a dr. Balogh
Csilla által koordinált csoport (dolgozók, diákok)
elhelyezésére a Zamárdi, Honvéd utcai vendéghá-
zat térítésmentesen.

Amennyiben a használat során károkozás merül fel, azt a
vendégházat igénybe vevõk kötelesek megtéríteni az Ön-
kormányzat felé.

11. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság helyszíni bejá-
rással kapcsolatos javaslatai közül a Fûzfa Társas-
ház ügyének megtárgyalása

- megtárgyalta a Fûzfa Társasház képviselõjének,
Kövér Gyulának a kérelmét, és nem kíván a helyi
rendeletben a fizetõparkolásra vonatkozó rendel-
kezésein változtatni. 

12. Idegenforgalmi ellenõrök megbízása

- megtárgyalta az idegenforgalmi adóellenõrökre
vonatkozó elõterjesztést, és a 2018. évi feltételek-
kel egyezõen 2019. évben is 6 fõ megbízásával java-
solja a feladatok ellátását. 

- Javasolja Csákovics Gyula polgármesternek, hogy
a hiányzó két fõt pályázat útján válassza ki.

Matyikó Zsuzsa
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RÖVID HÍREK Zamárdi Város Önkormányzata

a nyári idényre (május-október) minimum kö-
zépfokú végzettséggel,

idegenforgalmi adó ellenõrzéshez

(kúrtaxa ellenõr) adatgyûjtõ kollégákat
keres.

Az állás betöltéséhez elõnyt jelent:

német vagy angol nyelvtudás.

Jelentkezni: önéletrajzzal 2019. április 23-ig.

Érdeklõdni:

84/348-950-es telefonszámon lehet.

2019 elsõ negyedévében a humán bizottság tagjai
hat 90 év feletti zamárdi lakost köszöntöttek:

Andri Józsefnét, Csorba Lászlónét,
Irányi Elemérnét, Mulesza Jánosnét,
Pastyik Róbertet, Szabó Jánosnét és
Tóth Imrénét.

Isten éltesse õket sokáig jó erõben, egészségben!

Zamárdi Város Önkormányzata 200.000.000,- Ft
támogatást nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt. pályázatán strandfejlesztésre.

Csákovics Gyula 
polgármester

Tájékoztatás

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete a Szent István utca déli oldalán található ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban
az alábbi döntést hozta:
A kedvezményes telkek odaítélésénél a képviselõ-
testület elsõdlegesen olyan fiatal zamárdi állandó
lakos, több gyermekes házaspárokat részesít elõny-
ben, akiknek ez az ingatlan lesz majd az elsõ lakó-
ingatlanuk.
Az ingatlanok várható elidegenítési értéke nettó 7-
8 millió forint lesz. A kedvezményezettek erre az
összegre 5 éves részletfizetési lehetõség kapnak
majd.
Az eddig igényt benyújtók mindegyike külön levél-
ben kap értesítést a képviselõ-testület döntésérõl.
A terület várható közmûvesítésének kezdete 2019
õsze.

Csákovics Gyula 
polgármester

Zamárdi Polgármesteri Hivatal felhívása

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete a bölcsõdei ellátás biztosításának lehetõsége-
it vizsgálva tájékozódni kíván arról, hogy a település
közigazgatási területén magánszemély, társadalmi,
illetve gazdálkodó szervezet családi bölcsõde létesí-
tését tervezi-e.

Bõvebb információ az ügyben személyesen ügyfél-
fogadási idõben, vagy telefonon a 84-348-950,

dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõtõl kérhetõ.

KÖSZÖNTÉS

Zamárdi Város Önkormányzata, civil
szervezetei és lakói nevében szeretettel és
tisztelettel köszöntjük

KALMÁR IMRÉNÉT,

Eta nénit, városunk díszpolgárát 80. születés-
napja alkalmából. Kívánunk neki sok örömet,
egészséget további életében.

Zamárdi Város Képviselõ-testülete
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ÓVODA HÍREI

Március 1-jén a gyerekek által készített kiszebábok el-
égetésével végleg elbúcsúztattuk a telet. Ahogy tava-
szodik, egyre több idõt töltünk a szabadban, folyama-
tosan figyeljük az ébredõ természetet, gyakoroljuk a
gyalogos közlekedést. 8-án a Bojtorján együttes egyik
tagja szórakoztatta a gyerekeket zenés interaktív mû-
sorával. A március 15-ei nemzeti ünnepünkrõl az óvo-
dásokkal is megemlékeztünk. Mesébe ágyazva, játé-
kosan szerezhettek ismereteket a harc eseményeirõl.
Csákót hajtogattak, kokárdát színeztek, kis katonák-
ként masíroztak. A csoportok kartondobozból építet-
tek várat, amit papír ágyúgolyókkal csatázva védtek
meg. 

14-én nemzeti színû virágokat, zászlókat tûztünk ki a
fõteret díszítõ emlékmû köré. Versekkel, katonás da-
lokkal idéztük meg a forradalom és szabadságharc
emlékeit, hõseit. 

19-én a nagycsoportosok újra színházba látogattak,
ahol ezúttal egy bábelõadást tekintettek meg. Szintén
ezen a héten, világnapjához közeledve a víz volt a köz-
ponti témánk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek mi-
nél több információt, tapasztalatot szerezzenek a víz-
rõl, hiszen ez is része a környezettudatos nevelésnek,
mely programunk egyik alappillére. Sokat beszélget-
tünk a víz fontosságáról, védelmérõl, könyveket néze-
gettünk a víz élõvilágáról, vízi jármûvekrõl. Hajtogat-
tunk csónakot, színeztünk halakat, akváriumot, barká-
csoltunk békát. A csoportokban babát fürdettünk,
mosogattunk, buborékot fújtunk, kísérleteztünk a víz-
zel. Térképen megkerestük, megneveztünk nagyobb
folyóinkat, tavainkat, de a gyerekek érdeklõdési köré-
nek eleget téve nagy hangsúlyt kaptak a tengerek,
óceánok is. Elsétáltunk a Balaton-partra, hogy köz-
vetlen megfigyeljük annak élõvilágát és a rajta közle-
kedõ jármûveket. 22-én a víz világnapja alkalmából
kékbe öltöztünk, és az udvaron „vizes” játékokkal ké-
szültünk a gyerekeknek. Mindenki kedvére kipróbál-
hatta a horgászást, békaporonty gyûjtést, békatalppal
járást, vízöntögetést, vízhordást akadálypályával ne-
hezítve, de várta õket egy keresõjáték is, és még sok
egyéb. A játékok után Schwarc Ildikó köré gyûltek az
ovisok, citerakísérettel énekeltünk közösen tavaszi
dalocskákat. Ezen a napon vendégeink is voltak, a
Bálványosi Óvoda gyermekei és dolgozói töltötték ve-
lünk a délelõttöt és vették ki részüket õk is a program-
ból. 

Tájékoztatjuk a Zamárdi lakosságot, hogy a Zamárdi
Napközi Otthonos Óvodába 2019. 05. 06-tól 10-ig lesz
a beíratás. Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2019.
augusztus 31-ig betöltik a 3. évet- számukra kötelezõ
a beíratás.  

Tisztelettel: Barta Ilona óvodavezetõ
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HIRDETMÉNY

AZ ÓVODAI  BEIRATKOZÁS  IDÕPONTJÁRÓL és

az ÓVODAI JOGVISZONY  LÉTESÍTÉSÉVEL
ÖSSZEFÜGGÕ ELJÁRÁSRÓL

Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy a leendõ óvodá-
sok beíratása:

2019. május 6-10. napok között mindennap
8.00 – 12.00 óráig,

valamint

2019. május 8-án, szerdán
8.00-17.30 óráig lesz a helyi óvodában.

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

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

- akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a harmadik
életévüket.

Kérjük Önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

- a gyermek TAJ-kártyáját,

- a szülõ személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát.

Jogorvoslati lehetõség: A nemzeti köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény 37. § (2) – (3) bekezdése
értelmében a szülõ a közléstõl, ennek a tudomására
jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében
– az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással
kapcsolatban – érdeksérelemre hivatkozással írásbeli
kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

Zamárdi, 2019. március 21.

Március 7-én a német nyelvi verseny megyei döntõjét ren-
dezték Kaposváron. BALOGH HANNA/8.o./ csakúgy
nem talált legyõzõre, mint az elõzõ évben. A nyolcadiko-
sok között a legjobb lett, ERDEI CSENGE a 4., GUOTH
AMÁLIA az 5. helyet szerezte meg.. A hetedikesek között
Gamauf Luca 7., Botlik Regina 8. helyen végzett. 

8-án 3 tanulónk versengett Kaposváron a LOGO-verseny
megyei döntõjében.
13—án a 8. osztályos fiúk és lányok tablófényképezéshez
csinosították magukat. 

14-én tartottuk az 1848/1849-es forradalom megemlékezõ
ünnepségét. Az 5. osztályosok szép mûsorát tekinthettük
meg. A városi ünnepi mûsort is õk adták, majd sokan vet-
tünk részt a polgármesteri hivatal elõtti koszorúzáson is.

20-án a 7. osztály a Perczel Mór Gimnázium laborjában
töltötte a délelõttöt, maraton kémia órán okosodtak.

21-én zajlott a „Kenguru” matematikaverseny, melyen 32
diákunk törte kobakját. 

22-én rendezték Bonyhádon a Lotz szövegértési verseny
országos döntõjét. Iskolánkat TÓTH MARTIN,
BÖLCSIK ZOLTÁN, BALOGH HANNA képviselte.
MARTIN 4., ZOLI 8., HANNA a 12. helyen végzett.

A hónap folyamán 3 rajzórán TOKAJI DIÁNA kerami-
kus néni /Egri Csanád nagymamája/ irányításával készí-
tettek csodaszép tárgyakat a harmadikosok.

***

Több tantárgyból is versengtek a hónap folyamán diákja-
ink és az eredmények késõbb váltak ismertté:
• Zrínyi Ilona megyei matematikaversenyen kiemelke-

dõen szerepeltek diákjaink. 
A hetedikesek és nyolcadikosok csapata egyaránt a 3.
helyet szerezte meg. Egyéniben BRUCKER 
PÉTER/8.o./ emelkedett ki, a megyei verseny 
gyõzteseként vehet részt az országos döntõben. 
SZABÓ VIVIEN/8.o./ az 5., TÓTH MARTIN/7.o./a 6.,
BÖLCSIK ZOLTÁN/7.o./ a 9., SZENTKUTI-KISS 
ÖRS/6.o./ a 8. helyet érte el. A siófoki tankerületben a
2. legtöbb pontot szerezte iskolánk.

• A Lotz János Nyelvi verseny megyei döntõjében is 
kiemelkedõt alkottak diákjaink: mindkét korcsoport 
elsõ helyét elhozták. BALOGH HANNA /8.o./ és 
TÓTH MARTIN is tarolt. Bölcsik Zoltán/7.o./ har-
madik, Pintér Emma/8.o./ és Eidenpenz Bianka/7.o./ 
4., Gamauf Luca, Guoth Amália/8.o./ 5., Erdei 
Csenge/8.o./  6., Együd Szemõke/8.o./ 7. lett.

• Az Arany János anyanyelvi verseny országos döntõjét
március 24-én Budapesten rendezték 11 tanulónk 
részvételével. TÓTH MARTIN/7.o./ itt is 
kiemelkedõen szerepelt: a MÁSODIK helyen végzett.
ERDEI CSENGE/8.o./ 4., BARICZA JOHANNA/5.o./
5., Péter Kincsõ/5.o./, Eidenpenz Bianka/7.o./, Balogh
Hanna, a 6., Guoth Amália a 7., Makláry Nóra/5.o./,a
8., Németh Jana, Horváth Izabella a 9., Bölcsik 
Zoltán a 10. helyezést érte el.

H.J.

ISKOLAI HÍREK

Barta Ilona sk.
óvodavezetõ

Dr. Kerekes Gyöngyi sk.
jegyzõi feladatok

ellátásával megbízott
aljegyzõ
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A 4. osztályban Tokaji Diána
keramikus 3 rajzórán csodákat

hozott ki a gyerekekbõl.
/Ezek az õ alkotásaik./

7. osztály büszkeségei

8. osztály büszkeségei

Tóth Martin

Zrínyi matematekai eredményhirdetés

Zrínyi matematekai eredményhirdetés

Balogh Hanna
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BORMUSTRA
Ismét nagy sikere volt a hagyományos bormustrának Zamárdiban.

Vonzó borok a gravitáció erejével

Március 22-én indultak útra a civil szervezetek vezetõi a
polgármester úr meghívására az éves kirándulásra, melynek
célja- a baráti beszélgetéseken túl- az IKON pincészet
meglátogatása volt Rádpusztán. A csoporthoz csatlakozott
Dárdai Pál és családja, akik rövid idõt tölthettek
Zamárdiban.
A pincészetet Konyári János szakértelme alapján építették
és 2007-ben került az elsõ IKON bor a kereskedelembe. A
birtok 38 hektáron terül el, korábban a tihanyi apátság
szõlõbirtoka volt.
2013-ban az év pincészete kitüntetést kapta. Kiváló vörös-
borai: a Tulipán 2012, Paripa, Királyok 1199  mellett rosé és
chardonnay borok is készültek.
A pincészethez érve, és feltekintve a hegybe épült épületre,
inkább erõdítménynek látszott, mintsem borospincének. A
pincészet ismertetésénél magyarázatot kaptunk a külön-
leges épületre, mivel itt a bor gravitációs technológiával
készül, ami azt jelenti, hogy a feldolgozás függõleges irány
szerint folyik. 
Az épület legmagasabb szintjén kezdõdik a borkészítés elsõ
lépése, s végül a földszinten helyezkednek el a hordók és a
borpalackozó. Ezzel a köztes termékek sértetlenül kerül-
nek feldolgozásra, nem kell szivattyúzni és szállítani a ter-
mékeket, ami jelentõs energiamegtakarítást is eredményez.
A pincészet bemutatása végén a legfelsõ szinten borkós-

toláson vett részt a csapat, ahol a pincészet legjobb prémi-
um borait mutatták be. 
A pincészet látogatását követõen Rádpusztán, a híres
Nádfedeles tradicionális csárdában fogadták a csoportot
egy kiváló estebédre. A vacsora alatt megbeszéltük a látot-
takat, az éves programokat és ismét ízelítõt kaptunk az
IKON borokból. A vacsora végén meglátogatott minket
Fekete Zoltán úr, a vendéglátó egység tulajdonosa. 

Egy érdekes élménnyel gazdagabban és jókedvûen este
érkeztünk vissza Zamárdiba.

CIVIL SZERVEZETEK VEZETÕI

Margó György
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Nyárköszöntõ 

A Szakasztó Népdalkör és a
Kõröshegyi Dalkör

szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt Nyárköszöntõ címû közös koncertjére.

Idõpont: 2019. május 11. (szombat) 17 óra

Helyszín: Közösségi Ház, Zamárdi

A belépés díjtalan.

2019. április 11.oldal Zamárdi Hírmondó

Korán reggel,
kertek alatt
napsugarak 

játszadoznak.

Bõvizû lesz
a kis patak,
hátán ring a
dió-csónak.

Fák rügyei
megduzzadnak,

aranyesõk
kipattannak.

Vidám szellõ
nyargalászik,
bukfencezik,
felbucskázik.

Kisbárányok
hancúroznak,
selyem fûben
viháncolnak.

Gerlepárok 
összebújnak,
csókolózva

súgnak-búgnak.

Tavasz illat-
reménysugár..

lelkedhez is
eljutott már?

Fitó Ica:
Tavaszváró
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BERKENYE KÖR HÍREI
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Köszönettel tartozom
(most lerónám e tartozást)!

Köszönettel tartozom, hogy fájdalmunkban olyan so-
kan osztoztak velünk, hogy folyamatos figyelemmel, ta-
pintatos együttérzéssel, szeretettel segítettek túlélni a
legnehezebb idõszakot eddigi életünkben. És köszö-
nettel tartozunk, mert amikor segítségképpen gyûjtést
rendeztek számunkra Zamárdi város hivatalos és civil
szervezetei, baráti közösségei, rengeteg ismerõs, sõt is-
meretlen is támogatta családunkat saját erejének meg-
felelõen, és sokan még afölött is. Eddig nem gondol-
tam, hogy egy „magán” ügy érdekében ekkora szere-
tet,segíteni- és tenniakarás lehet a körülöttem levõ kö-
zösségben. Hogy annak ellenére, hogy nem mi kezde-
ményeztük, és eleinte még ellen is álltunk minden gyûj-
tésnek, folyamatosan szembejöttek velünk a szeretet-
nek minden megnyilvánulási formái.

Hálás vagyok, hálásak vagyunk mindezért.

A pénzösszegeket eddig félretettük, most körvonalazó-

dik, milyen formában szolgálhatja Kolett életminõsé-
gének javítását. Elképzelésünk szerint egy saját kis
életteret szeretnénk számára kialakítani, mely megfelel
a jövõben arra, hogy (ha úgy alakul) mozgáskorláto-
zottként is élhetõ jövõje, lehetõségeihez mérten önálló
legyen.

Kolett (mint azt szinte mindenki tudja) autóbaleset kö-
vetkeztében nagyon súlyos agysérülést szenvedett. El-
sõ, kegyetlen orvosi vélemények, esélyek ellenére több
mint fél év elteltével közöttünk van. Elhagyta a lélegez-
tetõ-gépet, s már a gégemetszés helye is beforrt. Kevés
gyógyszerrel és vitaminkészítményekkel jó fizikai álla-
potnak örvend. A tápszer mellett (amit gyomorszon-
dán keresztül kap) naponta egyszer már pépes ételt is
elfogyaszt félrenyelések nélkül. Az otthon-ápolását ka-
rácsony óta megoldjuk. Folyamatos gyógytornának, ku-
tya- és  bowenterápiának köszönhetõen apró lépések-
kel fejlõdik. Most gyakoroljuk a tolókocsiban üldögé-
lést. Reméljük, hogy az állapota már nem az éber kó-
ma, hanem annál valamivel több, mivel folyamatosan

reagál a körülötte zajló dolgokra. Jelenleg
szervezzük felvételét egy rehabilitációs inté-
zetbe, ahol,  reméljük, további lehetõségek
várnak még rá.Ismeretlen ez az életforma
egész családunk számára, de igyekszünk
Kolett felépülését minél jobban szolgálni.
Most ez a legfontosabb mindannyiunknak.

Köszönöm/köszönjük még egyszer, és kérem,
mindenki nagyon vigyázzon magára és sze-
retteire!!

Remélem, nem késtem el, de megfogalmazni
gondolataimat még most is nagyon nehéz
volt.  

Széllné Anikó



Parkolási díjkedvezmények
ingatlantulajdonosok számára

A Hírmondóban ismertetésre került a parkolási rendelet
módosítása, mely szerint újabb területeket vontak be a
parkolási zónába. Az ezekben az utcákban lakók figyel-
mét szeretnénk felhívni a rendeletben írt kedvezmé-
nyekre, melyekre jogosultak az éves bérlet megváltása
során.

Zamárdi városban ingatlan tulajdonjogával vagy az in-
gatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezõ
magánszemély és azok közeli hozzátartozói az éves bér-
let árából 75%-os kedvezményre jogosultak. Közeli hoz-
zátartozónak minõsülnek a 2013.évi V.törvény 8:1.§ (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény illet
meg minden balatonendrédi lakcímmel rendelkezõ sze-
mélyt. 

(4) *A Zamárdi város területén bejelentett lakcímmel
rendelkezõ magánszemélyek és azok közeli hozzátarto-
zói 85% kedvezményre jogosultak az éves bérlet árából.

A bérlet megváltásával kapcsolatos tudnivalók, az ehhez
szükséges dokumentumok a rendeletben kerültek fel-
tüntetésre. A parkolási rendelet részletesen megtekint-
hetõ a város honlapján a rendeletek között. 

Zamárdi Baráti Kör
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Rendezvények 
Már elérhetõ online és nyomdai formátumban is a 2019. évi rendezvénynaptár a Tourinform irodában, a Városházán, a
Közösségi Házban, és letölthetõ a város honlapjáról is.
Idõpontváltozás!:Tájékoztatjuk a kedves állandó résztvevõket, hogy a rendezvény- naptárunkban május 18-ára tervezett Szezon-

nyitó és fõzõverseny idõpontja változott: 

június 8-án ( szombaton ) kerül megrendezésre. A meghívókat idõben eljuttatjuk ,mindenkit szeretettel várunk!

Turisztikai vásárok
Az idei évben is több belföldi turisztikai vásáron jelenik meg irodánk, személyes részvétellel képviseljük a várost. 

Az elsõ idén a székesfehérvári kiállítás volt ( február 9-10. ), majd ezt követte a  budapesti Utazás Kiállítás (febru-
ár 21-24.). Ezt követõen az érdeklõdõk találkozhatnak a város kiadványaival az alábbi 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 ér-
tékesítésérõl a BALATON SOUND fesztivál esetében:

• kedvezményes bérletek száma 300 darab
• ára 2019-ben: 39.000 Ft
• jelentkezés személyesen a Tourinform irodában nyitva tartási idõben személyigazolvány, lak-

címkártya felmutatásával,egyben születési hely és idõ rögzítése mellett
• a bérletet csak Zamárdi lakcímmel rendelkezõ személy igényelheti és használhatja fel a ren-

dezvény 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 ha-

veri 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 

BARÁTI KÖR HÍREI
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek

Márciusi rendezvényeinkre jó érzéssel tekinthetünk vissza:
a NABE-val közös rendezvényünk, Hetesi Zsolt elõadása
egyszerre volt magas színvonalú és közérthetõ, témájában
minden embert érintõ: Földünk élhetõségi állapotának kri-
tikussá váló volta azonnali cselekvésre kell, hogy ösztönöz-
zön minden kormányzatot, minden nemzetközi szervezetet
és minden embert. Nem voltak letargiát okozók a hallot-
tak, de megerõsítették a hallgatóságban a tudatot, nincsen
olyan ember, akinek ne volna felelõssége bolygónk jövõjét
illetõen. Nem kell nagy dolgokra gondolni, mindenki saját
kis köreiben áldhatja a Földet, vagy ha önzõ és korlátolt,
pusztíthatja. Ezeket az eszmei mondanivalókat az egyete-
mi kutató kitûnõen prezentált éghajlati adatokkal bizonyí-
totta.

Nemzeti ünnepünk újfent tovább erõsítette Zamárdi pol-
gárainak összetartozását, identitását. 13-án délután a gyer-
mekek készülõdtek az ünnepre különféle, az ünnepséghez
közvetlenül vagy annak hangulatához közvetetten kapcso-
lódó tárgyak készítésével. Gubányi Kata kifogyhatatlan az
ötletekbõl, példának okáért, ha csak a kokárdákat nézzük,
olyan különleges „szalagcsokrokat” talált ki, hogy csak
ámultunk mi, felnõttek! Másnap az ünnepség fõ mûsorszá-
ma a Dvorák – Patka Színház elõadása volt: Patka Heléna

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Kis Város nagy szívvel ( 2008-2018 )

1500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag),

bögrék, esernyõ
Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyom-
tatás,scannelés: 25 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben:
30 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, 
B my lake fesztivál jegyárusítás
2019-ben is!

Irodánkban lehetõség van a
fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, kész-
pénzzel, SZÉP kártyával, utalvá-
nyokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõsé-
gekrõl, programokról részlete-
ket az adott rendezvény honlap-
ján találnak.)

Horgászjegy (területi jegy) érté-
kesítés az ország egész területé-

re érvényes jegyekkel.
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Nyitvatartásunk:
Áprilisban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig ál-
lunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.
Április 19-22. – Zárva. 

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

április
1-tõl 12-ig: Fehér Imre festészeti kiállítása
1-e, 17:00-: NABE- elõadás
3-, 4-, 11-e, 9:00-12:00: nehézgépkezelõi tanfolyam

áprilisi alkalmai
5-e, 9:00-11: vásár
5-e, 17:00-: lovas szakosztályi gyûlés
8-a, 17:00-: Egészségõr-rendezvény
12-e, 11:00-: Rózsavitéz – a Magyar Népmeseszínház

elõadása az iskolásoknak
14-e, 16:00-: Krúdy-kör bemutatkozása –

Berkenye-rendezvény
17-e, 17:00-: Húsvéti kézmûves készülõdés

Gubányi Kata   vezetésével
25-28-ig: Négynapos felvidéki utazás a Közösségi Ház 

szervezésében a középkori bányavárosokba, 
várakhoz, Lévára, Nyitrára…

27-e, 17:00-: Motoros köri rendezvény
május 2-a,    9:00-12:00: vásár
5-e, 16:00-: Zamárdi Ki mit tud? - gálamûsor
Keddenként: NABE-torna (15:30), nõi kar (18:00), szerdán-

ként: gyermekszínjátszó kör (15:30), jóga (17:00), zumba

(19:00), csütörtökönként: zenekari próba, péntekenként: Sza-

kasztó népdalkör próbái (18:00).

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az itte-
ni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság! 
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Szendrey Júliát jelenítette meg a színpadon. Tiszta, pátosz
nélküli játéka 19. századi idõutazásban részesítette a kö-
zönséget. Õt egy pár perces nótázás követte, 48-as nótákat
zengett a közönség, míg a színpadon a csere megtörtént,
aztán az ötödikes diákok mutatták be ünnepi mûsorukat.
A versek, idézetek, tánc, ének, dramatikus mozgások ötvö-
zete méltán ragadtatta vastapsra a nézõket. Hirsch Judit
tanárnõ megint nagyszerû munkát végzett! Csákovics Gyu-
la polgármester a monodráma elõtt elhangzott ünnepi kö-
szöntõjében utalt Petõfi Sándor feleségére is, ráhangolván
a színpadi elõadásra az ünneplõket és idõszerû jó hírekrõl
is méltán adhatott hírt. Még megemlítem a közösen eléne-
kelt Himnuszt. Budapesti mûvészeink szerint ilyen szépen
szólva, méltósággal zengõen nagyon régen nem hallották!
A Közösségi Házból az ünneplõ zamárdiak levonultak a
Szabadság térre. Aki akart, fáklyát ragadott, így fokozva a
hangulatot. A 48-as zamárdi nemzetõrök emlékmûvét
megkoszorúzták a város vezetõi, majd a Fidesz képviselõi,
aztán a Szózattal zárult a hivatalos ünnepség. A Szent Kris-
tóf Pincészet a résztvevõket mindezek után megvendégelte
borral, szörppel, egy kis elemózsiával, s a téri faház körül
kellemes hangulatban, oldott beszélgetések közepette ta-
lált minket a hold.

13-17 éves fiúknak az év elején meghirdettem a Mesterség-

kóstoló-sorozatot. Egy kicsit bosszantott, hogy mindössze öt
13-14 éves fiú jelentkezett, mert a szervezõ elõször mindig
a létszámra gondol, de már nem bánom! Ez az öt fiú egy-
részt kovásza lehet a jövõ évi folytatásnak, másrészt õk így
sokkal intenzívebben vehetnek részt a tevékenységekben.
Március elején Dula Pál avatta be õket különféle gyü-
mölcsfáink és cserjéink metszésébe, majd a hónap végén
Kiss Ferenc mûhelyében készítettek a fiúk madárodút, be-
lekóstolva a kéziszerszámos asztalosmunkákba. Mindkét
„kóstoló” igazolja, az élet úgy teljes, ha nemcsak a szellemi
tudományokkal, nemcsak a digitális világ rejtelmeivel fog-
lalkozik a fiatal, hanem a kétkezi munkával is! És ebben
nem e kijelentés a fontos, hanem az élmény, amiket õk át-
éltek! Áprilisban kerékpárszerelést tanulnak, aztán késõbb
lesz ablakkeret-mázolás, falfestési és kõmûvesmunka-ízelí-
tõ. Késõbb egy kis kaszálás, aztán az õsszel faültetés, ko-
sárfonás. 

A Hírmondó múlt havi számában az illemnek férfi-nõ ta-
lálkozási vonatkozásairól volt szó. Folytatnám, legyen most
a téma a telefonálás. Következzék néhány telefonos élet-
helyzet:
- A kapcsolat létrejöttekor a hívott fél a nevével bejelent-
kezik, és mindkét fél köszön. Ha a mobiltelefon jelzi a hí-
vó fél nevét, nyilván fölösleges a bemutatkozás, feltéve, ha
a tulajdonos a hívó.
- Ha közlendõnk hosszabb beszélgetést igényel, kérdezzük
meg partnerünket, ráér-e. Nem sértés, ha a hívott fél más
idõpontot ajánl ilyen esetben.
- Ha a vonal megszakad, a hívó fél kötelessége az újrahívás.
- A megbeszélendõk után a hívó fél kezdeményezze a bú-
csúzást. Ha a hívott fél teszi, lerázásnak tûnhet.
- Ha hivatalos ügyben a hívott félt a lakásán hívjuk, a zava-
rásért elnézést illik kérni.  Általában 9 óra elõtt és 21 óra
után már illetlenség nem sürgõs ügyben telefonálni. 

- Ha a hívásunk téves, gyõzõdjünk meg arról, hogy nem a
szám rossz-e, vagy változott-e meg.
- Akinek visszahívást ígértünk, vissza is kell hívni!
- Ne vegyük fel a telefont evés közben. 
- Üzenetrögzítõ esetén a jelhang után a hívónak illik kö-
szönnie, jól azonosíthatóan bejelentkeznie, majd követke-
zik a rövidre fogott üzenet, és szükség esetén megadhatja
visszahívható telefonszámát, majd elköszön.
- Nyilvános helyen, mivel a mondandónk nem tartozik az
idegenekre, beszéljünk halkan.
- Tárgyaláson, konferencián, ünnepségen, kulturális és val-
lási rendezvényen ki kell kapcsolni. Ha fontos üzenetet vá-
runk, válasszuk a rezgõ üzemmódot. Az üzenetek észrevét-
lenül, feltûnés nélkül elolvashatók
- Ha az elõbbi esetekben muszáj beszélni a hívóval, men-
jünk ki a helyiségbõl, és szükség esetén kérjünk elnézést.
(Felhasznált irodalom: Dr. Sille István: Illem – etikett –
protokoll) 

(GP)
Tanuljunk Böjte Csabától!

Levelét 2011-ben küldte. Segít a Húsvétra készülõdésünk-
ben. Szeretettel ajánlom a Kedves Olvasóknak, függetlenül
attól, vallásosak-e vagy nem. Üzenete egyetemes érvényû.

Térden állva a gyermekek elõtt!

Ki gyermekekkel foglalkozik, az tudja, hogy mindenik év-
nek megvan a maga keresztje... Van olyan tanév, mikor a
mumpsz, máskor a gripa környékezi meg a nagycsaládot,
és biza akkor „elindult a gyûrû vándorútra egyik kézbõl a
másikba“, és nehéz megfékezni a járványt. Persze nemcsak
járványos betegségek indulhatnak el a gyermekek világá-
ban, hanem különféle divatok, hóbortok is, melyeket a fel-
nõtteknek szintén nagyon nehéz megérteni, befolyásolni.
Volt egy év, mikor fõleg a fiaink elkezdtek cikizni a taná-
rokkal, az  osztályok  szinte  versenyeztek, hogy ki tud ráli-
citálni csínytevésben a másikra. Nekik nagyon jó bulinak
tûnt, de egy - egy tanár biza a felmondását fontolgatta. Mi
mást tehettem volna, újból és újból összeszedtem az inté-
zet belsõ udvarára a gyerekeket és néha szép szóval, más-
kor meg minden pedagógiai haragomat csatasorba állítva
próbáltam a fiaimat nevelgetni, a kedvesség és a jóság út-
ján tovább terelgetni.

Tavasz fele, már az egész pedagógiai eszköztárunk romok-
ban hevert. Magamba roskadva, behívtam az intézet veze-
tõjét, és megbeszéltük, hogy ha már nincs eredménye an-
nak, hogy a gyerekek fejét  mosogassuk, akkor
próbáljuk meg a lábukat is megmosni. Nagycsütörtökön a
szentmisén szépen minden osztályból a legcsintalanabb
gyereket kiültettük az elsõ padba, és az evangélium után
úgy papi ruhában, prédikáció helyett letérdeltem szerre
mindenik fékezhetetlen kiscsikó elé, és szelíden, ahogyan
mesterünktõl, Jézus Krisztustól  tanultam, meg-
mostam a „tanítványaim“ lábát. Döbbenetes élmény volt a
zsúfoltságig telt templom elõtt szerre, nyugodtan letérdel-
ni, megmosni, megtörölni, majd megpuszilni a gyermekek
lábait... Hihetetlen csend volt a templomban, én nem
mondtam semmit, csak céltudatosan végeztem a dolgomat,
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a kántor úr közben énekelt egy nagyon szép, szomorú éne-
ket.
A történetet én a gyerekeknek szántam, pedagógiai célzat-
tal, de igazából engem is végtelenül megindított a szertar-
tás. Ott és akkor döbbentem rá, hogy Péter lábát mosva, az
én lábamat is megmosta a Mester... Bár Júdás zsebében ott
zörgött a harminc ezüstpénz, Jézus mégis lehajolt és az õ
lábát is megmosta.. Aztán belém nyílalt a felismerés: Jé-
zus nemcsak megmosta a fiai lábát, hanem utána meg is
halt értük a kereszten! „Vajon én meg tudnék halni ezekért
a „rosszcsont“ gyerekekért?“ A lábmosás szertartását be-
fejezve  felálltam,  és  csendesen  néztem õket, míg az or-
gona utolsó akkordjai is elhaltak. Néztem a fiaimat és any-
nyira szépeknek láttam õket, mint addig soha sem!
Végtelen csendben folyt le a nagycsütörtöki szertartás, a
megfosztott oltár elõtt sokáig némán térdeltünk. A végén,
a sekrestyében mindenik „ tanítványom“ odajött, hozzám
bújtak, megöleltek csendesen.
Néma  percek  után az egyik, talán a legcsintalanabb meg-
szólalt: „Csaba testvér, én többet rossz nem leszek!“ Én

sem, én sem, vízhangozták a többiek a mélyrõl jövõ jó el-
határozást. Évek teltek el, ma már felnõtt emberek, elso-
dorta õket a múló idõ, de én úgy gondolom, hogy legtöbb-
jüknek sikerült megtartani a tiszta szívbõl felfakadt õszinte
fogadalmat. Egy biztos, ha találkozunk, akkor ugyanazzal a
szeretettel tudjuk egymást átölelni.
Jézus Krisztus útján járva, de különösen ott térden állva a
gyermekek elõtt, örökre megértettem, hogy szeretetre,
csak végtelen alázattal és nagy-nagy szeretettel lehet taní-
tani a testvéreinket. Csak akkor van  jogom  szeretetet kér-
ni és elfogadni, ha kész vagyok a másikért vállalni akár a
halált is. Ezen a szinten már nem az a fontos, hogy a másik
mit csinált, mondott, hogy a zsebében csörög a harminc
ezüstpénz vagy nem, hanem egyszerûen csak az, hogy van,
s te alázattal, boldog örömben érette vagy. 
Csodálatos dolog érettetek lenni! Megérteni azt, hogy lé-
tünk értelme maga a szeretet!

Kisebb testvéri szeretettel Csaba t.
Debrecen, 2011. április 19. 

HOGYAN ÓVHATOD TE IS BOLYGÓNK
VÍZKÉSZLETEIT?

A víz alapvetõ jelentõségû a földi élet szempontjából; nem-
csak az ember, de az egész élõvilág léte függ tõle. Bár már-
cius 22-én, a víz világnapján kiemelt figyelmet kap a téma,
mégis fontos, hogy az év minden napján tudatosan és gon-
dosan bánjunk a Föld értékes vízkészleteivel.
Szakemberek, kutatók évtizedek óta igyekeznek felhívni a
figyelmet arra, hogy tudatosabban, megfontoltabban kelle-
ne bánnunk az ivóvízkészletekkel és az élõvizekkel. Az ivó-
víz tékozlása sok helyütt mindennapos, a felszíni és felszín
alatti vizek szennyezése pedig már olyan mértékû, hogy
szinte állandó hírként szerepel a médiában.
Helyi közösségek, civil szervezetek, önkormányzatok, in-
tézmények, döntéshozók keresnek és találnak megoldáso-
kat, melyeket saját területükön, helyi szinten igyekeznek
meghonosítani, továbbadni.
De egyénként is számos lehetõségünk adódik arra, hogy a
hétköznapok sodrásában is foglalkozzunk a problémával,
és napi szintû, kis léptékû változtatásokkal, tudatos dönté-
sekkel aktívan hozzájáruljunk a vízkészletek védelméhez.
Íme, néhány hasznos ötlet.

Konyha
Ne mosogass folyóvízben, elég, ha csak öblítéskor fo-
lyatod a csapot!
Szerelj a csapra víztakarékos csapbetétet, perlátort!
A csöpögõ csapokat minél gyorsabban javítsd meg!
Ne forralj a szükségesnél több vizet!
Használj környezetkímélõ mosó-és mosogatószereket!
Gondold át étrendedet! A hús elõállításához több vi-
zet használnak el, mint a haszonnövények termesztésé-
hez.
Fürdõszoba
Fürdés helyett zuhanyozz, de ne folyasd magadra fél
óráig a vizet! Szappanozás alatt zárd el a csapot!
Használj zuhany stoppot!

Fogd fel vödörben a meleg víz elõtt érkezõ hideget, s
használd el locsolásra vagy a WC öblítésére!
Fogmosáskor, borotválkozáskor zárd el a csapot, míg
nem használod!
Csak akkor indítsd el a mosógépet, ha tele van!
Új mosógép vásárlásakor válassz energia- és víztakaré-
kos változatot!
Szerelj a csapra víztakarékos perlátort, használj víz-
takarékos zuhanyfejet!
A WC tartályba helyezz vízzel teli palackot, így a kiszo-
rított víz mennyiségével kevesebb ivóvizet használsz el!
Ha van rá lehetõséged, vásárolj víztakarékos tartályt!
Kert
Locsolj az esti vagy a reggeli órákban, hogy csökkenjen
a párolgás miatti vízveszteség!
Gyûjts esõvizet locsoláshoz!
Alakíts ki esõkertet!
Takard a talajt mulccsal, így csökkented a kiszáradást
és a vízutánpótlás mennyiségét!
Ültess kevéssé vízigényes növényeket!
A járdát, autót ne slaggal takarítsd!
Alakíts ki csepegtetõs öntözõrendszert, mely közvetle-
nül a növények tövéhez vezeti a vizet!
Ha van automata öntözõrendszered, esõs napokon
kapcsold ki!
A locsolófejeket mindig úgy állítsd be, hogy csak a nö-
vényeket érje víz, a járdát, betont ne locsold feleslege-
sen!
Élõvizek
Ha élõvízben fürdesz, elõbb mosd le magadról a napte-
jet!
Ne felejtsd, hogy az eldobott, széthagyott hulladék az
élõvizekbe is bejuthat! Légy körültekintõ!
Használj kevesebb vegyszert a háztartásban, sajnos
nem minden maradványt képesek kiszûrni a víztisztí-
tók!
Sose öntsd a lefolyóba, talajra a fáradt olajat, használt



A siófoki kórházban egyesületünk által szervezett ultrahan-
gos vizsgálaton 40 fõ – nemcsak egyesületi tag – vett részt.

Március 11-én Demján – Antal Judit „A régi és új világrend
határán” címû elõadására több településrõl is érkeztek ér-

deklõdõk. Vendégünk egy olyan új világlátás elsajátításáról
beszélt, amely szellemi fejlõdésünk feltétele, és amelynek
eredménye a gyógyulás, a testi-szellemi fejlõdés. /kép1./

Az elmúlt hónap a kiscsoportos kirándulások ideje volt. Pá-
pán és Tihanyban küldöttségünk Egészségnapon vendéges-
kedett.
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

sütõolajat, gyógyszereket és egyéb kemikáliát, mert a
talajba jutva elszennyezi a talajvizeket is! A veszélyes
hulladékokat gyûjtsd külön és add le ártalmatlanítás-
ra!
A mikromûanyagok napjainkban már jelentõs mérték-
ben veszélyeztetik vizeinket. Tegyél Te is ellene!

... és a ráadás
Ha közterületen vízszivárgást, csõtörést észlelsz, azon-
nal jelentsd be; ne várj arra, hogy más tegye meg!
Legyél önkéntes segítõ Te is! Számos hazai civil szerve-
zet rendez a témához kötõdõ eseményeket,
folyótisztító akciókat!
Lehetõségeidhez mérten támogasd azokat a környezet-
és természetvédõ szervezeteket, kezdeményezéseket,
melyek a vizek megmentéséért és a jövõ generációk
szemléletformálásáért dolgoznak! Ne feldkezz meg ar-
ról sem, hogy adód 1%-ának felajánlásával is se-gí-
theted ezt a munkát!
Tanítsd meg Te is a gyerekeknek, hogy a víz érték, bán-
janak vele takarékosan! Váljanak õk is környezettuda-
tos felnõtté!
Forrás:https://.zoldbolt.hu

Március 4-én dr. Hetesi Zsolt fizikus, egyetemi tanár
tartott elõadást a Közösségi házban „ A felélt jövõ“
címmel.

„Nehéz felfogni a mai ember számára, hogy milyen válsá-
gos helyzetben vagyunk, milyen nehézségekbe sodortuk
magunkat saját életformánk következtében és annak foly-
tathatóságának érdekében. Nemzedékünk meg fogja érni a
körülöttünk lévõ mesterséges világ fokozatosan gyorsuló,
hatványozott ütemû összeomlását. Ha az olvasó 1960 után
született, nagyon jó esélye van rá, hogy erõszak, járványok
vagy éhínség végezzen vele. Állításom rendkívül merész-

nek, ugyanakkor félelmetesnek tûnik. Mégis, ha végigjárjuk
ennek az írásnak a gondolatmenetét, nyilvánvaló lesz, hogy
változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és an-
nak minden jelenlegi tudása, képessége és vívmánya jórészt
semmivé lesz, lakóival együtt. Meglepõ gondolataim alátá-
masztására a teljesség igénye nélkül felidézek néhány olyan
nehézséget, vagy ha tetszik kihívást, melyek elõttünk tor-
nyosulva egyelõre lehetetlenné teszik egy olyan jövõ képét,
melyet talán elképzeltünk magunknak. Az elsõ ilyen nehéz-
ség a bolygó éghajlatának nyilvánvaló változása. Önmagá-
ban ez is elég lenne ahhoz, hogy aggodalommal szemléljük
jövõnket, még inkább gyermekeink jövõjét. „
A tanulmányt az alábbi linken olvashatják el! 
https://
geo-solar.net/pages/123321/contents/static/28/jovokep.pdf
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Március 12-én Budapesten a Szépmûvészeti Múzeumban
egy barokk kiállítás képeit csodáltuk meg.

Igalban, Tamásiban a szauna és gyógyvíz jótékony hatását
élveztük.

A hónap 3. hetében a „Te Szedd” országos akcióba nevez-
tünk be. Hétfõn, szerdán és szombaton lelkes környezetvé-
dõk – egyesületek tagjai, városvezetõk, az iskolások Õr-
szem csapata - szedte a szemetet.  Örömmel nyugtáztuk,
hogy a Balaton-part mennyivel tisztább, mint évekkel ez-
elõtt. A Rétföldi utca játszótere mögött elkeserítõ körül-
mény fogadta az ifjú szemétszedõket. Az árnyat adó zöld
terület nemcsak szép látvány, de levegõ- javító szerepéért a
város tüdeje lehetne, ha a fák nem rejtenének ipari méretû
szemétlerakó helyet.

„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.” Vigyáznunk kell rá, és unokáinknak jó
példát kell mutatnunk. A további  felelõtlen környezetkáro-
sítást kötelességünk megállítani! 

Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét 2018-ban tá-
mogatták. Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra is segítsék
munkánkat. Felajánlásukat a 18152614 – 1 – 14 adószámra
tehetik meg.

Köszönjük: Egészségõr Egyesület
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Karitász hírek (logoval!)

„Ha valamiért vagy valakiért áldozatot hozok, az nem elvesz belõlem, hanem hoz-
zám ad.“
/Schäffer Erzsébet/

A Katolikus Karitász - mint minden esztendõben - idén is tartós élelmiszert gyûjt
a nagyböjti idõszakban. Sajnos Zamárdiban is vannak olyanok, akik a létminimum
határán vagy az alatt élnek. Karácsony elõtt 16 rászorulót tudtunk támogatni a
kapott - 148 kiló - élelmiszerbõl. Szeretnénk, ha most is sikerülne ennyi csomagot 
összeállítanunk.

A helyi gyûjtés március 30-tól április 14-ig tart.
Adományaikat a szombat esti, vasárnap reggeli misék elõtt tudják betenni a templomban kihelyezett kosár-
ba.
Van lehetõség a Karitász teremben /Fõ utca - Honvéd utca sarkán/ is leadni: április 1-jén és 8-án, 14-tõl 16 
óráig.
Egyéb adományok fogadására minden hónap elsõ hétfõjén „nyitottak“ vagyunk a fent említett helyen és
idõben.
Második negyedévi fogadónapjaink: április 1., május 6., június 3.
Keresünk egyik „nagy lábon élõ“ támogatottunk számára 45-ös méretû cipõt; örülnénk, ha valaki tudna
hozni...
Telefonos elérhetõségünk: 348 - 524; 30 - 373 - 4760.
Segítõkészségüket, jólelkû adományaikat a rászorulók nevében is köszönjük!

Bemné Schneider Mária

Köszönet a véradásért!

„Az élet legfontosabb kérdése az, mit teszünk máso-

kért” (Martin Luther King)

2019. március 5-én településünkön olyan véradás
volt, amilyen már rég nem volt Zamárdiban. Az ele-
jétõl a végéig sokan voltunk, összesen 55-en. Örven-
detes, hogy sok fiatal jött; Gulyás Dávid személyé-
ben elsõ véradónk is volt. Az összes megjelent vér-
adónkról követendõ példát vehetünk emberségbõl,
önzetlenlégbõl, érdek nélküli segítségbõl. Tudom,
nem azért jöttek el, hogy most dicsekedjünk ezzel,
és nem várják el a betegségben kiszolgáltatott em-
berek háláját sem. Mégis, jó gondolni arra, hogy va-
lami jót tettek, valakinek a gyógyulásában segítet-
tek.

Köszönöm a megjelenteknek a véradást, Gál Péter-
nek a terem elõkészítését, a napközis konyhások-
nak az elmaradhatatlan finom teát, munkatársaim-
nak a szendvicsgyártást, polgármester úrnak az
anyagi támogatást! Találkozzunk õsszel ugyanígy! 

Szabóné Erika

MEGHÍVÓ

A Zamárdi Egészségõr Egyesület
2019.04.08-án du 17 órára

közgyûlést hív össze.

A közgyûlés helye: A Mûvelõdési Ház
8621 Zamárdi  Honvéd u 6.

Napirendi pontok:

1.. Beszámoló a 2018. évi pénzügyi helyzetrõl.
Elõadó: Perge Lászlóné

2. 2018. évi mérleg elfogadása.
Elõadó: Perge Lászlóné

3. Új tisztségviselõk választása.

A tagok regisztrációja 2019. április 08-án
16,00-17,00 óra között történik.

Tagjaink megjelenésére feltétlen számítunk:
Egészségõr Egyesület

KARITÁSZ HÍREK
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A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményeinek 5. számában (Kaposvár, 2018) érdekes tanulmány jelent
meg 10–11. századi sírleletek Zamárdiból címmel.

A szerzõk: Költõ László és Varga Máté régészek

A Zamárdi Hírmondó olvasóinak szeretném közreadni – lerövidítve és leegyszerûsítve – az írást. Zamárdi te-
rületén több mint 70 régészeti lelõhelyet ismerünk, ezek közül méltán a leghíresebb a Réti földeken található
avar kori temetõ. A település a kora Árpád-kori települések közé tartozik; ezt nem csak az írott források, ha-
nem a régészeti leletek is bizonyítják. Az elsõ hiteles források az 1100-as évekbõl szólnak a településrõl, de biz-
tosan ennél korábban birtokba vették a területet. Hasonlóan korán feltûnnek az írott forrásokban a Zamárdi
környéki települések is: Fok, Endréd, Kiliti, Szárszó. Kiemelt szereppel bírt a Zamárdival szemben, a Balaton
túlpartján elhelyezkedõ tihanyi bencés apátság. A település területérõl két helyrõl ismerünk 10–11. századi sír-
leleteket.

Az egyik lelõhely az Endrédi úttól nyugatra, az avar temetõ nyugati szélétõl délnyugatra, a korábbi tsz-szõlõk

helyén található. 1975 novemberében jelentették a kaposvári múzeumnak, hogy mélyszántás közben emberi

csontok kerültek elõ, mely után egy sírt tártak fel. 1989-ben újabb sírok kerültek elõ, amikor  Zamárdi és Ba-

latonszéplak között 4 méter mélységben vízvezetéket fektettek. A leletmentést Bárdos Edith végezte, aki sze-

rint a temetõ 5-6 észak-déli irányú sírsorból állhat. A temetõbõl mindössze kettõ – Ny-K irányú, koporsó nél-

küli – sír volt feltárható állapotban. Az egyik sírban két darab bronz gyûrû volt. Szórványleletként ebbõl a te-

metõbõl származhat még egy bronzgyûrû, egy bronz ruhadísz (Horváth István ajándékai) és egy bronz félhold

alakú csüngõ is (lunula). Az elõkerült leleteket a 11. századra lehet keltezni. Feltételezhetõ, hogy már 1975-

ben is az 1989-ben megbolygatott temetõt szántották szét. Az 1975-ben megtalált sírt a leírások alapján a Csa-

pási-dûlõben találták, míg 1989-ben a Réti földeken végeztek leletmentést. Valószínû, hogy a különbözõ idõ-

ben megtalált sírok egy temetõt rejtenek, ami a Csapási-dûlõben található.

A másik – nagyfokú pusztításnak kitett – temetõ a Balatonendrédre vezetõ úttól nyugatra került elõ; ugyan-
csak több néven ismert a különbözõ feljegyzésekben. Feltûnik Endrédi út, Téglaégetõ, Sáfránykert és Diászó
néven is. Az elsõ sírok az 1960-as években kerültek elõ, amikor a zamárdi tsz a diászói téglagyár felett homok-
bányát nyitott. A munkákat 1971-ben folytatták, és a magas partból a markológépek 40-50 sírt szakítottak le,
amikor a földet a Balaton térségének feltöltésére hordták a dömperek. Mivel zugásók is megjelentek, számos
régészeti lelet ismeretlen kezekbe került. A diászói agyagbánya keleti falában, amely meglehetõsen meredek,
a 6-8 méter magas partfalon, egymástól nagyjából egyenlõ távolságban hét sírgödröt jegyzett le Piller Dezsõ
1973-ban. „E temetõ vagy az elpusztult Lyuk-Zamárd egykori temetõje, vagy annak a kis falunak, Azardnak a te-

metõje lehet, amelyet az igen régi írások is csak egyetlenegyszer említenek.“ – írta Piller Dezsõ. A ma is meglévõ
betonkeverõ üzem helyén Költõ László végzett leletmentést 2006-ban. Az Endrédi úti betonkeverõ üzem né-
ven szereplõ lelõhelyen összesen 14 sír került elõ, valamint egy meghatározhatatlan korú tûzhely maradványai
és edénytöredékek. A feltárt antropológiai anyagról elmondható, hogy a csontok állapota rossz, a fennmaradt
csontmaradványok gracilis testalkatú népességhez tartoztak. A nemek eloszlása aránytalan: 11 nõ, 1 férfi; a fel-
nõttek mellett csupán 2 gyereksír volt. A feltárt sírokból kevés tárgy került elõ sírmellékletként. A 2006-os ása-
tás és a korábban elõkerült leletek – lunula, karperecek, gyûrûk, fülbevalók, nyílhegy, gyöngyök, Árpád-kori
pénz – pontosabb keltezésre nem alkalmasak, de valószínûleg már a 10. században használták a temetõt, egé-
szen a 11. századig.

SÍRLELETEK



Zamárdi Hírmondó 22.oldal 2019. április

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. április 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

A középkori településrendszer
pontosabb megértéséhez még to-
vábbi kutatások szükségesek. A
késõ középkorban az írott források
öt Zamárdit is említenek: Egy-
házaszamárd, Balatonmellékiza-
márd, Likzamárd, Kiszamárd, Fel-
sõzamárd (Zamárd és Nagyza-
márd is feltûnik olykor), ezeket je-
lenleg nem tudjuk pontosan azo-
nosítani, hogy hol is feküdtek.

A régészeti leletekbõl egyelõre az
rajzolódik ki, hogy a kora közép-
korban két helyen lakott nagyobb
népesség. Az egyik a mai település
déli-délnyugati határában lehetett,
temetõjüket a Csapási-dûlõben ta-
láljuk. Késõbb ez a népesség alkot-
hatta Balatonmellékizamárd la-
kosságát, amely templomos hely is
volt. A másik település a mai tele-
püléstõl délre található, a Pusztai-
dûlõben. Az itteni lakosság elõször
a sáfránykerti temetõt használhat-
ta, majd késõbb már a templom
köré temetkezett, ami valószínûleg
Egyházaszamárd plébániája lehe-
tett. 

Bemné dr. Schneider Mária

Villanyszerelés,

javítás teljes körû

ügyintézéssel

Ifj. Major Gyula

Tel.: 06-30-2046810

Tel.: 06-30-3887019
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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



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

Katolikus miserend
Zamárdi plébániatemplom:
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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

Áprilisi miserend húsvétig!

Szerda: 19.00 óra

Csütörtök: 19.00 óra

Péntek:  19.00 óra

Szombat: 19.00 óra

Vasárnap: 9.00 óra

Balatonendréd
vasárnap    10.30 óra

Fürjes Kertészet.

VÁLTOZÁS !

Egynyári virágvásárunkat

május 12. –én vasárnap reggel 8 órától

Zamárdi piacán tartjuk.

Mindenkit szeretettel várunk.

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

Húsvét vasárnaptól a kápolnában is lesz szent-
mise, a pontos idõpontok a plébánia honlapján:
http://zamardi.plebania.hu/miserend.html


