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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2019. március 25-i ülésérõl

BESZÁMOLÓ

Csákovics Gyula polgármester az ülés elején tájékoztatta a

jelenlévõket, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség által ki-

írt Kisfaludy strandfejlesztési pályázat keretében Zamárdi

város 200.000.000,- Ft támogatást nyert. Ezt az összeget

egyrészt a Keszeg utca – Kilátó utca közötti szakaszon, a

csúszda területén lidó kialakítására, esztétikus térburkola-

tok építésére fordítják. Másrészt több mint 30 db lejáró sté-

get cserélnek, új hulladéktárolókat és szelektív hulladék-

gyûjtõket helyeznek ki, illetve az összes játszótér árnyéko-

lót kap. Ezen kívül a bójákat cserélik,valamint egy új, kor-

szerû vizesblokk kerül megvalósításra a rendezvénytéren. 

A Red Bull Air Race rendezvény kapcsán további

30.000.000,- Ft-os támogatást kap Zamárdi a Magyar Tu-

risztikai Ügynökségtõl. Így összességében  e verseny kap-

csán a város 50 000 000 bevétellel számolhat. 

A képviselõ-testület

1. Homoki József budapesti lakos szabályozási terv
módosítási kérelme

- megtárgyalta a zamárdi 3567. hrsz.-ú ingatlan-
ra vonatkozó kérelmet, és az ingatlan közterü-
leti kapcsolat kialakításával összefüggõ szabá-
lyozási terv módosítását nem kezdeményezi.

2. ,,Vízitúra megállító hely létesítése Zamárdiban”
GINOP-7.1.2-15-2016-0008 azonosító számú pro-
jekt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések

- „Vízitúra megállító hely létesítése
Zamárdiban” GINOP-7.1.2-15-2016-0008 azo-
nosító számú projekt keretében a Kbt. 113. §.
(1) bekezdése alapján lefolytatásra kerülõ köz-
beszerzési eljáráshoz az alábbi döntéseket
hozza:

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség konzorcium ve-
zetõ által elõkészített 

- eseti közbeszerzési szabályzatot,  
- ajánlattételi felhívás tervezetet,
- a legjobb ár-értékarányú ajánlatot adó vállalkozó-

val megkötésre kerülõ vállalkozási szerzõdésterve-
zetet elfogadja.

3. Fogorvosi szék beszerzése

- nyertes ajánlattevõnek az OM Dent Kft.-t hirdeti
ki, egyben felhatalmazza Csákovics Gyula polgár-
mestert a szerzõdés megkötésére bruttó 5.805.000
Ft vállalási áron a nyertes ajánlattevõvel.

4. Éves közbeszerzési terv jóváhagyása

- a 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet elfo-
gadja, és jóváhagyja.

5. Óvodai körzethatár megállapítása, 2019. évi óvo-
dai beiratkozással összefüggõ döntések meghoza-
tala

- az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról
úgy rendelkezik, hogy a Zamárdi Napköziotthonos
Óvoda kötelezõ felvételt biztosító körzethatára
megegyezik a település közigazgatási határával. 

- a 2019. évi óvodai beíratás idejét az alábbiakban
határozza meg: 2019. május 6-tõl 10-ig terjedõ idõ-
tartamban, mindennap 8.00-12.00 óráig, valamint
2019. május 8-án 8.00-17.30 óra között.

6. Siófoki tankerület kérelme 

- támogatja a Zamárdi Fekete István Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben a
tanulószoba felvételét az alapfeladatok közé.

7. Zamárdi Város Önkormányzatának 2018. évi
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról szóló átfogó értékelés

- a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést,ill.
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
2019. évi felülvizsgálatát jóváhagyja. 

8. Zamárdi 3500/5. hrsz. közterületen ( Keszeg utca
és Kilátó utca közötti szakasz) megvalósítandó
díszburkolat építési, felújítási, valamint a 2056/15.
hrsz.-ú rendezvény téren történõ díszburkolatos
térkövezési munkák elvégzése

-3500/5 hrsz. közterületen (Keszeg utca és Kilátó utca kö-
zötti szakasz) megvalósítandó díszburkolat építési, felújítá-
si munkák elvégzésére a legalacsonyabb ajánlatot adó Fecs-
ke Kft.-t bízza meg  bruttó14.185.900.-Ft értékben.
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A beruházás ellenértéke a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fej-
lesztõ Nonprofit Zrt. által biztosított pénzügyi támogatás;

-2056/16. hrsz.-ú rendezvény téren történõ díszburkolatos
térkövezési munkák elvégzésére a legalacsonyabb ajánlatot
adó Fecske Kft.-t  bízza meg  bruttó17.164.304.-Ft érték-
ben.

A beruházás ellenértéke a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fej-
lesztõ Nonprofit Zrt. által biztosított pénzügyi támogatás,
munkanemek bekerülési költségtételeinek átcsoportosítá-
sával. 

9. Zamárdi, Szabadság téren lévõ lépõkövek, zászló-
rudak

- támogatja a vasútállomás mögött lévõ virágágyá-
son lépõkövek elvezetését, illetve a Szabadság tér
nyugati részén lévõ zászlótartó rudak áthelyezését
a hivatal épületének északi részén lévõ kis térre.

- kéri, hogy a munkálatokat a GAMESZ végezze el.

10. Zamárdi, Keszeg utca 18. szám alatti büfé mellet-
ti zöldterület hasznosítása

- engedélyezi a Keszeg utca 18. számú büfé melletti
zöldterület kerékpárpontként történõ használatát
a büfé tulajdonosának, a kialakult gyalogút másik
oldalán lévõ parkolókat viszont közcélra tartsák
fent továbbra is, fizetõparkolóként.

11. Zamárdi, Petõfi utca 1. szám alatti irodahelyiség
  nyílászáró csere

- engedélyezi a Balaton Ma Bt. részére a Petõfi utca
1. szám alatti ingatlanban lévõ irodahelyiség fém-
portál nyílászáró cseréje esetén a vonatkozó költ-
ségek levonását a fizetendõ bérleti díjból. 

- úgy dönt, hogy a víz és villany közmûveket az Ön-
kormányzat közösen fizesse a bérlõvel arra az idõ-
re, amikor a Zamárdi Parkolási Kft. használja a
másik irodahelyiséget.

- a nyílászáró cseréjére a bizottság árajánlatot java-
sol kérni, amelyrõl az Önkormányzat is döntsön.

12. Pach Gábor kérelme zamárdi kiserdõvel kapcso-
latban

- elvi szinten nem látja akadályát, hogy Pach Gábor
vállalkozása céljára a zamárdi kiserdõben lévõ rá-

diótorony melletti területbõl 4000 m2-t béreljen. A
fõépítésszel a területen elhelyezendõ konténerek-
re vonatkozóan egyeztetni szükséges, illetve a to-
vábbi részletes kérdéseket a bizottság és a képvise-
lõ-testület tárgyalja jogi szempontokat is figyelem-
be véve.

13. Gots Systems Kft – Horváth Orsolya kérelme

- nem támogatja a Gots Systems Kft. – Horváth Or-
solya ismételt kérelmét a Keszeg utca 20., 3500/4.
hrsz.-ú ingatlan B4 lakáshoz vezetõ gyeprácsos út
kialakításával kapcsolatban. 

14. Zamárdi, fövenystrand gyalogos híd tervezési
munkáinak elvégzése

- a legalacsonyabb ajánlatot adó i-Quadrat Kft.
(Veszprém) bruttó 2.032.000.-Ft összegû ajánlatát
elfogadva megbízást ad a Zamárdi, fövenystrand
gyalogos híd tervezési munkáinak elvégzésére.

15. Medertisztítási munkák elvégzése

- a medertisztítási munkákra a Béta-Q Kft Adony
ajánlatait elfogadja az alábbiak szerint, az ajánla-
tokban foglalt tartalommal az általános tartalék
terhére:

- Zamárdi, Klapka utca végi lejáró karbantartási
tisztító munkái: 786.200,- Ft+ÁFA,

- Zamárdi, Bácskai utca csónakkikötõ 783.400,-
Ft+ÁFA,

- Zamárdi, Bácskai utca csónakkikötõ-cölöpök újra-
verése 778.600,- Ft+ ÁFA.

16. Zamárdi Kilátó – Felsõpincesor dûlõ közvilágítási
karbantartási munkáiról tájékoztatás

- a Kilátó – Felsõ pincesor dûlõ közvilágítási kar-
bantartásával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul
veszi, és kéri, hogy Schwarc Béla bizottsági tag ál-
tal javasolt megoldással végezzék el a közvilágítás
korszerûsítését (a Felsõ pincesornál lévõ utolsó
oszlopról a kérdéses kandelábert - az út keleti ol-
dalára helyezve a kandelábert - kellene megtáplál-
ni, egyelõre lámpafej nélkül, amennyiben a mûsza-
ki ellenõr is egyetért). 

17. Telenor Magyarország Zrt. kérelme

- önkormányzati területen nem tud biztosítani táv-
közlési állomás telepítésére területet a Telenor
Magyarország Zrt. részére.

18. Zamárdi, Vasvári Pál utca 38. szám elõtti közte-
rület rendezése

- engedélyezi a Zamárdi, Vasvári Pál utca 38. szám
elõtti közterületen a vízlefolyás megoldása érdeké-
ben a padkaszegély visszabontásával térkõ és nö-
vényágyás kialakítással a mellékelt rajz alapján a
terület rendezését a hivatallal történt kapcsolattar-
tással egyidejûleg. 
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19. Ultrabalaton futóverseny, váltópont megvalósítása

- a XIII. NN Ultrabalaton futóverseny részeként
Zamárdiban létrehozandó „MOL Nagyon Balaton
váltópont“ megvalósításához az Önkormányzat
hozzájárul. 

- Az engedélykérés idõtartama 2019. május 11.
szombat 14:00-tól május 12. vasárnap 14 óráig,
helyszíne a Margó Ede sétány és a Zöldfa utca sar-
ka.

A váltópont a korábbi éveknek megfelelõen valósul meg. A
Margó Ede sétányra megvilágított befutókapu épül fel, va-
lamint a sétány mellé elhelyezett dekorációval és kiszolgá-
ló sátorral (6x3 m mobil sátor, váltópont, frissítõpont szá-
mára) várnák a versenyzõket és érdeklõdõket. A zeneszol-
gáltatás a Parti Bisztró területérõl történik, háttérzene jel-
leggel.
A jelzett idõpontban a helyszínen található mosdó nyit-
vatartását, valamint onnan a megvilágított befutókapu szá-
mára áramvételezést biztosítja az Önkormányzat. A mosdó
és az áram használati díját a Volt Produkció Kft. vállalja.

20. Zamárdi, Avar utca tulajdonosi hozzájárulással
kapcsolatos döntés

- a Zamárdi, Avar utcában lévõ önkormányzati út
tekintetében az E.ON által elvégzendõ munkára a
tulajdonosi hozzájárulást nem kívánja megadni.

21. Nagy Tibor zamárdi lakos kérelme a Zamárdi,
Kiss Ernõ utca 2057/1. hrsz.-ú ingatlanra vonatko-
zóan

- engedélyezi, hogy a Zamárdi, Kiss Ernõ utca,
2057/1. hrsz.-ú ingatlan elõtt lehetõség szerint egy
parkolóhely helyére plusz egy kapubejáró létesül-
jön, mivel a fenti hrsz.-ú ingatlan ikerházas beépí-
tése miatt két kapubejáró kialakítása indokolt. 

- a fenti hozzájárulást abban az esetben adja meg,
amennyiben a területen a strandcikk árusítást
2019. évben már megszüntetik.

22. Zamárdi, Keszeg utcai parkoló felújítási munkái-
ra megbízás

- jóváhagyja, hogy a Zamárdi Parkolási Kft. részérõl
a Zamárdi, Keszeg utcai parkoló felújítási munká-
ival a legalacsonyabb árajánlatot adó Fecske Kft.-t
bízza meg 2.049.780,- Ft bruttó értékben. 

23. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár eszközbeszerzése

- a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és
Városi Könyvtár eszközbeszerzésére bruttó
600.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék
terhére (meglévõ színpadhoz további elemek, illet-
ve egy 1x1 méteres kisebb elem).

24. Zamárdi, Endrédi úti csomópont jelzõlámpás be-
rendezés felújítása

- az Endrédi úti csomópont jelzõlámpás berendezés
felújítására a SwarcoTraffic Hungaria Kft.-t bízza
meg 9.681.865,- Ft értékben.

25. Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõ bérleti
szerzõdéseinek felülvizsgálata

- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata
alapján a Bácskai utcai kishajó kikötõ bérleti szer-
zõdéseinél az alábbiakat veszi figyelembe:

• Aki Zamárdiban ingatlannal rendelkezik
és hajótulajdonos, csak azokkal kössenek
szerzõdést. A tulajdont hajólevéllel
és/vagy beazonosításra alkalmas fénykép-
pel kell igazolni.

• Ezt követõen azokkal, akikkel szemben
nem volt kifogás a bérleti idõ alatt.

• A fennmaradó személyek közül azokkal
kössenek szerzõdést, aki a hajólevél alap-
ján a tulajdonos, az aláírt szerzõdést és a
hajólevél másolatát visszaküldi a hivatal-
nak. Több jelentkezõ esetén vagy a jelent-
kezés idõpontját, vagy sorsolást kell figye-
lembe venni.

• Ezen kívül elsõsorban azoknak a szemé-
lyeknek a kérelmét vegyék figyelembe,
akinek már van helye, de máshová szeret-
né helyezni a hajóját, és megfelel a kritéri-
umoknak.

• A bizottság javasolja, hogy a vízimentõk
részére 3 db hajóhelyet biztosítson a kép-
viselõ-testület. A szerzõdés-tervezet a
fentieket figyelembe véve kerüljön elké-
szítésre. 

26. Zamárdi, Szent István utcai déli oldalán lévõ ön-
kormányzati ingatlanokról döntés

• a Szent István utca déli oldalán található, önkor-
mányzati 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 lehetõséget kapnak
majd.

• Az eddig igényt benyújtók mindegyike külön levél-
ben kap értesítést a képviselõ-testület döntésérõl.
A terület várható közmûvesítésének kezdete 2019
õsze.

Matyikó Zsuzsa
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Tájékoztató a  díjfizetéses par-
kolásról

Tájékoztatjuk a város lakosságát és minden érde-
keltet, hogy városunk területén a parkolási zóná-
kat érintõ építkezések miatt a díjfizetéses parko-
lás 2019.május 11. napjától mûködik az I.számú,
ill.az autóbuszok parkolására kijelölt IV.sz. öve-
zetben. A  II. zónában   rendelkezésre állnak az
üzemkész automaták, tehát ez a zóna folyamato-
san mûködik.

A parkolóautomatáknál az idei évtõl bankkártyá-
val is lehetséges lesz a parkolási díj megfizetése,
mivel többen jelezték, hogy problémát jelent a
parkolási díj fém pénzérmével történõ megfizeté-
se, még szezonban is csak korlátozottan tudnak
pénzt váltani.
Elsõdlegesen az ingatlan tulajdonosok kérelmére

2019.évtõl a parkolási zónába került a Széchenyi
utca, a Margitai utca és a Damjanich utca forga-
lommal túlterhelt szakasza is. Ezen utcákban az
ingatlantulajdonnal rendelkezõket ezúton is fel-
hívjuk, hogy a közterületre kihelyezett virágágyá-
sokat, egyéb növényeket, a fakarókat, kihúzott
drótot vagy szalagokat, köveket haladéktalanul
távolítsák el a közterületrõl.

A közterületen engedély nélkül kihelyezett virá-
gokat, egyéb tárgyakat a GAMESZ fogja eltávo-
lítani az érintett tulajdonos költségére, amennyi-
ben azok 2019.május 11-ét követõen is a közterü-
leten maradnak.
Kérjük az érdekeltek megértõ együttmûködését a
város rendjének fenntartása érdekében.

Zamárdi Város Önkormányzata
Zamárdi Parkolási Kft.

A Zamárdi Közterület-felügyelet tájékoztatója!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Zamárdi Szabadság tér 4. szám (Polgármesteri Hivatal) elõtti

parkolónál a forgalmi rend megváltozott. A parkolót a továbbiakban csak az ENGEDÉLLYEL, vala-

mint a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezõk használhatják! Ügyfeleinknek a vasútállomás

mögötti ingyenes parkoló áll rendelkezésére.

Városunkban 2019. május 1-jétõl a közrend és a közbiztonság növelése érdekében új elektronikus ész-

lelési és szankcionálási rendszer kerül bevezetésre, ezzel is segítve a felügyelõk hatékonyabb munká-

ját és fellépését a szabálysértõkkel és szabályszegõkkel szemben, hogy Zamárdi tisztább, élhetõbb és

biztonságosabb legyen!

Április 15-én

Witzmann Mihály
országgyûlési képviselõ és

Csákovics Gyula
Zamárdi város polgármestere

elhelyezték a Zamárdiban meg-
valósítandó többfunkciós kiál-

lító- és bemutató tér épületének
alapkövét.

A vízparti létesítmény
350.000.000,- Ft pályázati for-

rásból és
82.000.000,- Ft önkormányzati

önerõbõl valósulhat meg.
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ÓVODA HÍREI

Március 27-én elsétáltunk a fogá-
szatra, ahol a gyerekek bátran
megmutatták fogukat a doktor bá-
csinak. 28-án az ötödikesek jöttek
gergelyezni. Dalaikkal a nagycso-
portosokat hívogatták az iskolába.
29-én a gyerekek a már jól ismert
Rosta Géza zenés, interaktív
mûsorán szórakozhattak. Április 2-
án Vali néni és Patrik doktor bácsi
vizsgálta a kisebbeket. 5-én, pénte-
ken, a manó és nyulas csoport tar-
totta meg a már hagyománnyá vált
éves pizsamapartyját. A gyerekek
mindig izgatottan várják ezt a na-
pot, már jól tudják, hogy ilyenkor
egész nap pizsiben játszhatnak,
bunkert építhetnek és párnacsatáz-
hatnak. Az óvó nénik árnyjátékok-

kal, diavetítéssel, plüssel való tor-
názással, versenyjátékokkal színe-
sítették a délelõttöt. Április 9-én a
nagycsoportosok színházban vol-
tak, a Hamupipõke feldolgozását
nézhették meg néptánccal tarkítva.
Minden csoport szorgosan ké-
szülõdött a húsvétra. Az ünnepi
elõkészületek része, hogy a gyere-
keket bevonva feldíszítettük a cso-
portszobákat, és közösen letöröl-
gettünk, szépen elpakoltuk a játé-
kokat, bízva abban, hogy a nyuszi
már leskelõdik. Dalokkal, húsvéti
versekkel és fûbõl, mezei virágok-
ból készült nyuszifészekkel csalo-
gattuk napokig. Megismertettük a
gyerekekkel a húsvéti hagyomá-
nyokat. A fiúk versekkel készültek,

és alig várták, hogy megöntözzék a
kislányokat kölnivel, akik a locso-
lást apró csokival köszönték meg.
Festettünk tojást, játszottunk ven-
dégvárósat és a faliújságokra is
szebbnél szebb húsvéti alkotások
készültek.
A nyuszi 18-án érkezett az óvodá-
ba. A délelõtt folyamán a tornate-
remben levetítettük a Nyúl Péter
és barátai címû kedves mesét, ez-
után lestük meg a fészkeket, amik
a gyerekek örömére addigra meg-
teltek mindenféle ajándékkal. Ap-
ró édességeket és egy szép kifestõt
kapott mindenki.  Egy igazi nyuszi
is járt az oviban, a gyerekek az ud-
varon kedvükre megsimogathat-
ták.



2019. május 7.oldal Zamárdi Hírmondó

ISKOLAI HÍREK

Április 3-án alapmûveleti matematikaversenyen vettek
részt diákjaink.

8-12 között szerveztük az ez évi utolsó szülõi érte-
kezleteket. Még van idõ javítani!

8-án az 1. osztályosok Budapestre kirándultak,
ahol a bábszínházi elõadás mindenkinek 
hatalmas élményt jelentett.

11-12-én zajlott a leendõ 1. osztályosok 
beiratkozása.

11-én 34 ünneplõbe öltözött diákunk izgult a 
könyvtárban megrendezett városi szava-
lóversenyen. A zsûri elnöke Csákovics 
Gyula polgármester úr volt, aki könyvu-
talvánnyal jutalmazta a legügyesebb 
versmondókat.

12-én az alsósok a közösségi házban a Magyar 
Népmese Színház „Rózsavitéz” c. 
elõadásában gyönyörködtek. Köszönjük 
az önkormányzat támogatását!

16-án megemlékeztünk a holokauszt áldozata-
iról.

16-án a nyuszi hozzánk is ellátogatott. A kicsik 
között volt nagy rohanás: nagy izgalom-
mal keresgélték az elrejtett ajándékokat.

17-én kezdõdött és 23-ig tartott a nagyon várt és
megérdemelt tavaszi szünet.

25-én az alsósok, 26-án pedig a felsõsök 
atlétikaversenyen mérik össze tudásukat a
körzet többi iskolájának versenyzõivel.

VERSENYEREDMÉNYEK:
A Simonyi Helyesírási verseny megyei döntõjében az
alábbi eredményeket érték el diákjaink:

5.o.: Péter Kincsõ 5., Makláry Nóra 7.
6.o.: Ambrus Emese 5., , Horváth Izabella 5.
7.o.: Bölcsik Zoltán 4.

8.o.: ERDEI CSENGE 1. /Õ képviseli Somogy 
megyét az országos döntõben/, BALOGH 

HANNA 2., Guoth Amália 4.

A Kenguru Matematikaverseny megyei helyezései:
4.o.: Iberpaker Boróka 5.
7.o.: BÖLCSIK ZOLTÁN 1.,
OROSZ BENEDEK 2.,TÓTH MARTIN 3. 

8.o. BRUCKER PÉTER 1., SZABÓ VIVIEN 3.

Az Alapmûveleti Matematikaverseny körzeti 
eredményei:
7.o.: BÖLCSIK ZOLTÁN 2., TÓTH MARTIN 3.
8.o. BRUCKER PÉTER 1., SZABÓ VIVIEN 2.

H.J.



Zamárdi Hírmondó 8.oldal 2019. május

A költészet napi szavalóverseny
eredményei:

1 – 2. osztály:
1. helyezett: Király Balázs /1.o./
2.helyezett: Silingi Enikõ /1.o./
3.helyezett: Torjai Johanna /1.o./

Különdíjas: Király Lilien /2.o./

3– 4. osztály:
1.helyezett: Járó Anna Zorka /3.o./
2.helyezett: Sárdi Eszter /3.o./
3.helyezett: Horváth Emese Rita /3.o./

Különdíjas: Bölcsik Rozi /4.o./

5 – 6. osztály:
1.helyezett: Ambrus Emese /6.o./
2.helyezett: Baricza Johanna Napsugár 5.o./
3.helyezett: Forrai Ákos /6.o./

Különdíjas: Kivágó Fanni /5.o./

7 – 8. osztály:
1.helyezett: Bölcsik Zoltán /8.o./
2.helyezett: Erdei Csenge Kincsõ /8.o./
3.helyezett: Guoth Amália Zsuzsanna /8.o./

Különdíjas: Orosz Benedek /7.o./
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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. május 11.oldal Zamárdi Hírmondó

Családom oly elõkelõ,
érmeket meg díjat nyerõ.
Születésem örömünnep,
selymes bundám örököltem.

Száz napos még csak a korom,
feketéllek, mint a korom.
Finom pihe-puha vagyok,
kedvelnek is ám a nagyok!

Szemem ragyog, mint a gyémánt,
éberen néz, figyel némán,
mit a gazdám elmond nekem,
én azt rögtön meg is jegyzem.

Reggel fél hét, pontban jelzem,
vakkantok, hogy fel kell keljen.
A bokáját megcsipkedem
finoman, így terelgetem,

mindig helyes úton járjon,
amerre én jónak látom.
Aztán vár sok finom falat,
a pocakom attól dagad.

Nappal sétálok, meg játszom,
s mikor környékez az álom,
elkerített kis kuckómban
nyájat hajtok mély álmomban.

Rohangálok a ház körül,
kutyuslelkem nagyon örül.
Tágas udvar, zöldellõ gyep,
ezt szeretné minden kis eb.

Nemsokára elutazom,
izgulok majd, nem tagadom.
Vár reám a nagy óceán,
s azon túl egy kedves leány

Bár hazámtól messze leszek,
soha semmit nem feledek,
Jó hírnevét öregbítem
büszke lesz rám, szentül hiszem.

Juhászné Bérces Anikó
Krumpli, a puli

Forrás:Poet.hu
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek

Húsvét elõtt a nagyszerdai kézmûves-készülõdés sok

résztvevõvel, a megszokott jó hangulatban és Gubányi

Katának köszönhetõen színes kézmûves termék-pa-

letta kínálatával zajlott le. 

Húsvéthétfõn a Sulyom néptáncos legényei visszahoz-

ták Zamárdiba az évszázados locsolkodási hagyo-

mányt: végigjárva a lányos házakat népzene- és ének-

szóval, vödörnyi vizekkel megöntözve virágszálainkat,

tettek eleget „kozmikus küldetésüknek”. Szívet me-

lengetõ volt látni a csapatot, és bár sikongtak a lá-

nyok, azt hiszem, büszkék mégis, hogy a legények ily

kitüntetett figyelemmel voltak irántuk! Köszönet

mindezért Szugfill Zsolt tanár vezetõjüknek!

A lapzárta és lapkészítés idejére esik a négynapos fel-

vidéki utazás. Errõl valószínûleg képes beszámolót

írunk a lap következõ számába.
Ha már elkezdtük a Hírmondó legutóbbi számaiban ka-

landozásunkat az illem világába, folytassuk a sort! Né-

hány érdekesség és megszívlelni való az üdvözlés terüle-

térõl a fiataloknak, gyerekeknek:

A köszönés szóbeli formulája az európai nyelveken rend-

szerint a napszakra utaláshoz kötõdik. A „jó reggelt”, „jó

napot”, „jó estét”, „jó éjszakát” kifejezéshez az udvarias-

ság megkívánja a „kívánok” hozzátételét is. Korábban e

szó helyett az „adjon Isten” kifejezés járult. A tegezõ kö-

szönés a régi és jó ismerõsök közt szokás: szervusz, szia,

csaó, helló, stb.

A köszönés formalitásához pár gondolat: elõre köszön a

férfi a nõnek, a fiatalabb az idõsebbnek, a beosztott a fõ-

nöknek, a belépõ a bent levõnek.

A köszönést elmulasztani vagy nem viszonozni egyértel-

mû sértés. A formalitáshoz mozdulatok is járulhatnak: a

könnyû meghajlás kijár a férfiaktól a hölgyeknek, a fia-

talabbaktól az idõsebbeknek. A mélyebb meghajlás

hangsúlyozottabb találkozáskor illendõ, például bemu-

tatkozáskor. 

A felállás szabályai az elõreköszönés formalitásához ha-

sonlítanak: a férfiak mindig felállnak, ha hölgyet kö-

szöntenek. A fiatalabbak, ha idõsebbet, a beosztott, ha

fõnökét köszönti. 

A kézfogás az üdvözlés egyik legrégibb formája (a fegy-

vertelenség, tehát a barátság jelképe). Aki elõre köszön,

annak kell megvárnia, amíg a másik kezet nyújt! A kéz-

fogás egyszerû, rövid, határozott mozdulat. Nem rázoga-

tás, nem erõfitogtatás, nem petyhüdt kézfej-használat.

Kézfogás közben a felek egymás szemébe kell, hogy néz-

zenek.

A csók mint üdvözlési gesztus, puszi az arcra. A hivata-

los érintkezésekben általában nem szokásos. Az ölelés is

hagyományos, bizalmas üdvözlési forma. A testek nem

érintkeznek, és együtt járhat a váll finom megveregetésé-

vel. 

A kézcsók a spanyol etikettbõl honosodott meg. A kéz-

csókot a férfi kezdeményezheti belátása szerint. A nõ

ugyancsak saját szokásai szerint elfogadhatja vagy vissza

is utasíthatja úgy, hogy kezét visszatartja.

Ha egy társaságban az idegenek közt ismerõsünk van,

udvariatlanság neki nem köszönni. Valamilyen helyiség-

be (üzlet, lift, hivatal, stb.) belépni ugyancsak köszönés-

sel jár.

Az elköszönés ugyanazon formalitásokkal jár, mint a kö-

szönés.

(GP)

május

2-a, 9:00-: vásár

3-a, 17:30: Színházi járat Veszprémbe

– Esõember

5-e, 16:00- : Ki mit tud? – gála Anyák napján

11-e, 17:00- : Szakasztó-koncert

13-a, 13:00-: vásár

18-a, 9:00: Könyvtári vetélkedõ

20-a, 17:00: Berkenye-rendezvény

26-a, 10:00: Gyermeknap – Platánia 

30-a, 9:00-: vásár

Keddenként: NABE-torna (15:30), nõi kar
(18:00), szerdánként: gyermekszínjátszó kör
(15:30), jóga (17:00), zumba (19:00), csütörtö-
könként: zenekari próba, péntekenként: Szakasz-
tó népdalkör próbái (18:00).

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

A városi „könyves“ vetélkedõ idõpontja:
2019. május 18.  9.00 óra!
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Május 26. Gyereknap (Platánia játszótér)

10:00 - 16:00 Lufihajtogatás , Szellemi sportok - játékos
foglalkoztató , Egészséges elõadások - fejlesztõ
foglalkoztató, kézmûves foglalkozások
12:00 Hot dog, palacsinta, üdítõ
13:00 HAHÓ együttes
15:00 Dolák-Saly Róbert gyermekkoncertje

Június 8.   Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny

A korábbi évekhez hasonlóan idén is számítunk csalá-
dok, baráti társaságok, vendéglátó egységek, vál-
lalkozók részvételére a 2019. június 8-án megrendezésre

kerülõ Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny ren-
dezvényen, amely idén is a Rendezvénytéren (Kossuth

Lajos utca vége) kerül megrendezésre.

Minden csapat jelentkezését 2019. május 30-ig várjuk
elérhetõségeink bármelyikén.

Helyet elfoglalni érkezési sorrendben, a rendezvény
napján reggel 8 órától lehet, sátrat, tûzifát, asztalt,
padot biztosítunk, utóbbiakra az igényelt mennyiséget
kérnénk mielõbb leadni. Az alapanyagokról, egyéb kel-
lékekrõl mindenkinek magának kell gondoskodnia.

A rendezvény bár megtartja a fõzõverseny elnevezést,
de ne tekintse senki megmérettetésnek, inkább egy kel-
lemesen együtt eltöltött szezonnyitó szombati nap.
Bízom benne, hogy minél többen, jó hangulatban tölt-
hetjük el ezt a napot.

Várjuk a visszajelzéseket!

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

BALATON SOUND KEDVEZMÉNYES BÉRLETEK 

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

értékesítésérõl 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, 

lakcímkártya 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 feliratkozáskor 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 
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Április 12-én Kokas István a

Zamárdi Polgárõr Egyesület

tagja tevékenysége elismerése-

ként Polgárõr Érdemkereszt

arany fokozata kitüntetést

kapott Dr. Túrós Andrástól,

az Országos Polgárõr

Szövetség elnökétõl és

Dr. Pintér Sándor

belügyminiszter úrtól.

Gratulálunk!

Program:
Házigazda: Nádas György humorista
10:00-19:00 légvár, ugrálóvár, kézmûves foglalkozás 

gyermekeknek
8:00- tól csapatok érkezése
10:00 -tól fõzõverseny kezdete
11:00 Pom Pom együttes mûsora gyermekeknek
12:00 Nádas György mûsora
13:00- tól az ételek zsûrizése
15:00 Eredményhirdetés 
16:00 Korda György és Balázs Klári mûsora
17:30 Illfon Gt koncertje

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
Kis Város nagy szívvel ( 2008-2018 ) 1500 Ft
Zamárdi antológia: 2.000 Ft
kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag), bögrék,
esernyõ
Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás, scan-
nelés: 25 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 30 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my
lake fesztivál jegyárusítás 

Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az ország egész
területére érvényes jegyekkel!
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

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

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

K I T Ü N T E T É S
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NABE HÍREK

A víz világnapja évente ismétlõdõ esemény, melyet
1993 óta minden év március 22-én ünneplünk.
A világnap célja, hogy a figyelmet ráirányítsa a tiszta
víz fontosságára és az édesvíz-készletek veszélyezte-
tettségére. 2019-ben a világnap szlogenje: „Vizet
mindenkinek!” 
Ez a jelszó érzékelteti, milyen nagy kihívás ma a vi-
lágban, hogy mindenki számára elérhetõ legyen a
tiszta ivóvíz.
„VÍZ! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatá-
rozni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismerné-
nek. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet
vagy.” (Saint-Exupéry)
Jelenünk és az eljövendõ generációk sorsa múlhat
azon, hogy miképpen gazdálkodunk a Földön meglé-
võ vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vi-
zeinket.
Kiemelten fontos feladatunk, hiszen az éghajlatvál-
tozás, a természeti katasztrófák gyakorisága több
mint a duplájára nõtt. Rendezvényünkkel így hívtuk
fel figyelmüket, és emlékeztettük a kicsiket és nagyo-
kat, felnõtteket a víz fontosságára. Játékok sokasága
a parton. 

Tesztlapok kitöltése várta a vendégeket, majd sorso-
lás után ajándékokkal távozhatott a szerencsés nyer-
tes. Köszönjük Széles Jánosnak, a BAHART-nak a
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támogatást és tagjainknak, valamint kedves vendége-
inknek a sikeres rendezvényt. 

Gyönyörõ idõ és szép látvány volt a Bácskai utca vé-
génél a szép Balaton-partunkon: az ovisok sok kis
csónakja és a Herczeg virágüzlet koszorúja díszítette
a tó vizét. 

Áprilisi rendezvényünkön meghívott elõadónk Gaál
Tamás volt, elõadásának címe: „Színészlegendák a
Balatonon”. 
Hallottunk már a Balaton körül élõ híres írókról,
költõkrõl, festõkrõl, szobrászokról, de legendás
színészekrõl még nem. Így nagy figyelemmel hallgat-
tuk Tamást. Nagy szeretettel mesélt a színészekrõl,
kik a Balaton szerelmesei voltak. Bujtor István, Jávor

Pál, Molnár Piroska, és még sorolhatnánk. A szemé-
lyes kapcsolatokat fantasztikus humorral elevenítette
fel, amit valóság ölelt át. Közvetlensége és mondani-
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Április 9-én, kedden érkezett el a várva várt nap: a
NABE nyolctagú takarítóbrigádja útra kelt Széke-
lyvéckére, hogy a szokásos tavaszi nagytakarítást elvé-
gezze a magyar házban és körülötte. Reggel - vagy in-
kább hajnali - fél ötkor indultunk Zamárdiból, és dél-
után fél ötkor már testvértelepülésünk levegõjét szív-
tuk.

Az út - hála Istennek - zökkenõmentes volt; a szüksé-
gesnél többször nem álltunk meg. Gábor atyánál terí-
tett asztal - húsleves, sertéssült és töltelékes káposzta
- várt bennünket.

Sokáig beszélgettünk, de azért idõben ágyba kerül-
tünk: ki a parókián, ki a magyar házban, ki a barátai-
nál.

Másnap - reggeli után - fél nyolckor nekiálltunk a
munkának; Tóthné Ildinek köszönhetõen mindenki

tudta a feladatát. Lengyel Gyuri sofõrünknek jutott a
legnehezebb: a nappali beázott mennyezetét hozta
rendbe. Kitakarítottuk a konyhát, elmosogattuk az
edényeket, a szobákat felporszívóztuk, az ágynemûket
kimostuk, kivasaltuk, az ablakokat csillogóvá tisztítot-
tuk. Az idõjárás kedvezett nekünk: a kellemes meleg-
ben gyorsan száradtak a textíliák és a glettelés a plafo-
non.

Fáradtan, de szívesen tettünk eleget a közeli Kenden
lakó kedves házaspár - Böske és Tibi - vacsorameghí-
vásának.

A helyiek örömére lezúduló csütörtöki esõ hátráltatta
a kerti munkákat, de azért akadt tennivaló házon be-
lül is. Este a protestánsok által szervezett ökumenikus
istentiszteleten vettünk részt a magyarzsákodi unitári-
us templomban. Tiszteletesük, Balázs Sándor nagy
szeretettel köszöntött bennünket.

VÉCKEI NAPOK

valója mindenkit magával raga-
dott. Köszönjük ezt a fantasztikus
estét
.
Megemlékeztünk Kalmár Imréné
Eta néni kerek születésnapi évfor-
dulójáról, sok boldogságot és
egészséget kívántak a zamárdi
NABE csoport tagjai.

Májusi elõadónk Prech Márton
lesz, idõpont: 2019. május 6. 17:00
óra, a Közösségi Házban.
Elõadásának címe: „A négyévsza-
kos Magyarország”, amit 3D-s
mozivetítéssel mutat be nekünk. 

Kajdi Tiborné
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

1.
A 2019. április 8-án megtartott közgyûlésen a tagság
megszavazta az AMAÉ Bt által elkészített
2018.évi mérleget, melynek fõbb számai:

érték: e Ft-ban
Befektetett eszközök 0
Követelések 0
Pénzeszközök 452
ebbõl pénztár 115
bank 337
Eszközök összesen 452

Jegyzett tõke 0
Tõkeváltozás 436
Tárgyévi eredmény -40
Saját tõke 396
Passzív idõb.elhat. 56
Források összesen 452

A 2018.évi mérleg fõösszege 452 e Ft, az adózott
eredmény 40 e Ft veszteség.

2.
2019. április 8-án egyesületünk új vezetõséget válasz-
tott. A  tagok létszáma 121 fõ, jelen volt 71 fõ,így a
közgyûlés határozatképes volt.
A tagság megköszönte az elnöki posztjáról  lemondott
Nagy Dezsõné munkáját, aki alapító tagja az
egyesületnek, és közel 15 évig végezte áldozatos
munkáját nemcsak értünk, hanem Zamárdi egész
lakosságáért.
Köszönjük, Magdi!
Tanácsaidra  és segítségedre a jövõben is számítunk.
Németh Erika szintén fontos  tagja egyesületünknek,
és bár  elnökségi  tagként  nem kíván tevékenykedni,
munkájára továbbra is számíthatunk.
A megválasztott új vezetõség tagjai:
elnök: Perge Lászlóné;
elnökhelyettes: Bazsó Józsefné;
elnökségi tagok: Takácsné Horváth Szilvi,
Bölcsik Józsefné és Sarankó Henrietta.

Munkájukhoz a tagság nevében is sok sikert,
kitartást kívánunk.

A prédikációt Gábor atya tartotta. Szent Pál efezusi
levelébõl alkalomhoz illõ idézetet hallhattunk: „... az
irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta meg nagy
szeretetét irántunk, hogy bár bûneink miatt holtak
voltunk, Krisztussal életre keltett minket.“

Az imával és énekléssel végzõdõ istentisztelet után
mi, zamárdiak úgy döntöttünk, hogy közös beszélge-
téssel és pizzafogyasztással folytatjuk az estét a gyu-
lakutai Viktória étteremben.

Pénteken Fekete Pál - véckei polgármester - vacsora-
vendégei voltunk. Nagy sikert aratott, mint mindig,
vaddisznópörköltje és túrós puliszkája.

Az utolsó napon -szombaton - összekötöttük a kelle-
mest a  hasznossal:  adományokat  vittünk  Nagye-
nyedre, és megtekintettük a város nevezetességeit. A
várba - restaurálása miatt - nem tudtunk bemenni, és
a híres könyvtár is zárva volt, de a Bethlen múzeum
természetrajzi kiállítása kárpótolt bennünket. Láttuk
az épület mellett álló - Jókai elbeszélésébõl ismert -
két fûzfát is.
Ismerõseinknél, Kiss Andinál és Marcinál ebédel-
tünk; a lukulluszi lakoma után alig tudtunk felállni az
asztaltól. A tõlük kapott gyönyörû és finom dobostor-
tát Gábor atyánál fogyasztottuk el.

Vasárnap - a szokásos virslis reggeli befejeztével - fá-
jó szívvel búcsúztunk vendéglátóinktól és a megszé-
pült magyar háztól.

Fárasztó napokat tudtunk magunk mögött, de a jól
végzett munka boldogító érzésével, élményekben gaz-
dagon érkeztünk haza.

Bemné Schneider Mária
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3.
Következõ összejövetelünk 2019. május 13. 17 óra.
Napirendi pontok:
1. Készülés a fõzõversenyre
2. Egészségkert gondozása
3. 1 napos kirándulás vonattal Pestre 

május 17 vagy 21.
4. Szeptemberi kirándulásra 10.000.-Ft elõleg     

befizetése

Köszönettel tartozunk dr.Horváth Krisztina doktor-
nõnek. Új szûrésként a II.körzetben elõször rendelési
idõben, majd mivel így csak néhány beteget tudott

megvizsgálni- késõbb április 10;15;17;29-én  szabad-
idejében vállalta egy bérelt EKG készülékkel a hozzá
tartozó  betegek részére EKG vizsgálat  végzését, ezt
továbbítják Balatonfüredre  a szívkórházba. A vizsgá-
lat eredményét onnan fogják megkapni a betegek.

A szûrés itt nem áll meg, részben a rendelési idõben,
részben rendelésen kívüli idõpontban további vizsgá-
latok várhatók. Jelenleg havi 25 fõ szûrésére kerülhet
sor. Eddig közel 40 beteg vizsgálatára került sor.

Jelentkezni Takácsné Horváth Szilviánál lehet:
06 30 850 9911 mobilszámon.

BERKENYE KÖR HÍREI

„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület hírei
Költészet napi zenés irodalmi estek, kiállítások.

Áprilisban két költészet napi eseményünk volt. Az
egyik a szántódi Pálóczi Horváth Ádám Mûvelõ-
dési Házban, a másik a zamárdi Közösségi Ház-
ban.

A szántódi eseményen hamar kiderült, hogy a ki-
készített székek kevésnek bizonyultak. Köszönjük,
hogy a szántódi vendégek mellett sokan jöttek el
Zamárdiból is.

Az est Veit Judit „Emberek-találkozások” címû fo-
tókiállításával indult, amit Tálos Ágota zamárdi
képzõmûvész nyitott meg. A kiállítás képei között
ismert emberek portréi és olyan ismeretlen embe-
rek megörökített pillanatai láthatók, akikkel jár-
tunkban keltünkben találkozhatunk az utcán. A ki-
állítás képei nagy érdeklõdést váltottak ki a néze-
lõdõkbõl.

A kiállítás megnyitása után az irodalmi est követ-
kezett, melynek újdonsága volt a közönség bevo-
nása a felolvasásokba, a játékos, közös versírásba,
melynek során szerepvállalásuk felélénkítette õket,

és így közvetlen részeseivé váltak az estnek. Szán-
tódon Szakáli Anna három új kötete és Anna iro-
dalmi munkássága, valamint társadalmi, közösségi
szerepvállalása is bemutatásra került. Balogh
Józsefné Zsuzsa mûvelõdésszervezõ kiváló szerve-
zésének köszönhetõen nagyon kellemes irodalmi él-
ményben lehetett részük a résztvevõknek. A 2019-

es évi költészet napon Ady End-
re halálának 100 éves évforduló-
jára emlékeztünk. Ennek kapcsán
Máriás József szántódi lakos ol-
vasta fel Szakáli Anna: Ady sír-
jánál címû versét. Fésüs Éva ka-
posvári meseíróra és költõre em-
lékezve, akinek a temetése április
8-án volt, Szakáli Anna: Köszön-
tõ helyett, köszönet címû versét
a szerzõ olvasta fel.
Április 13-án Zamárdiban tartot-
tuk meg költészet napi megemlé-
kezésünket. A zenés irodalmi dél-
utánt Hochmann József festmé-
nyeinek kiállítása nyitotta meg. A
balatonszabadi festõt Szakáli An-
na, az est házigazdája mutatta
be. Beszélgetésük során az alko-

tó ember motivációi, a különbözõ mûvészeti irány-
zatok is szóba kerültek. Az egységes keretekben,
igényesen kiállított olajfestmények harmonikus lát-
ványa nagy tetszést aratott. Az itt látható csend-
életek és tájképek a festõ elmondása szerint a
müncheni iskola technikáját és témáit követik. 

Az est irodalmi részében a Krúdy-kör két tagját
köszönthettük. Pánti Anna operaénekes, az Opera
Nagykövete Budapestrõl és Szénási Sándor István
költõ Vecsésrõl érkezett hozzánk. Mûsoruk gyönyö-
rû, megható és vidám volt. Az érzelmekre ható da-
lok, operabetétek váltakoztak a sokszor megmoso-
lyogtató, de mély tartalmú versekkel. Hol a vidám-
ság, hol a meghatottság varázslata hozta elõ köny-
nyeinket. A költemények felolvasásában részt vet-
tek a Berkenye-kör tagjai és Kurucz László nyu-
galmazott tanár. A közönség itt is cselekvõ részt-



Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2019. május

26. budapesti nemzetközi könyvfesztivál
A budapesti nemzetközi könyvfesztiválon két Berke-
nye-köri tagunk vett részt, ami igen megtisztelõ szá-
munkra. Mindketten az Irodalmi Rádió szervezésé-
ben kerültek be a fesztiválra. Szakáli Anna 2006-tól,
Völgyi Ildikó 2018-tól tagja az Irodalmi Rádió szerzõ-
csapatának. 
Anna az Irodalmi Rádió legjobb szerzõje 2013 címmel,
Ildikó az Irodalmi Rádió legjobb orvos írója 2018 cím-
mel rendelkezik. 
Kiadásukban az elmúlt években Annának a Pillantás,
az Elfutott életek, a Lángoló tûzmadár kötetei jelen-
tek meg. 
Ildikó a Garbó Kiadónál adatta ki könyveit, de most
az Irodalmi Rádió standján is dedikálhatta õket. Kö-
teteit Móritz Lívia budapesti festõ képei díszítik.
Szakáli Anna legújabb kötete a Szélhajtó küsz szintén
az Irodalmi Rádió kiadásában jelent meg, csak balato-
ni versekkel, Bodrogi Éva zamárdi mûvésztanár képe-
ivel, mely képek a kötet verseihez készültek. A köte-
tet Veit Judit szerkesztette egybe, pontos precizitással,
egységes, ízléses megjelenéssel.
Szakáli Anna könyveinek mûsoros bemutatójára 2019
novemberében kerül sor, két gyerekeknek készült és
egy elbeszéléseket tartalmazó könyvvel együtt.
Ugyanekkor Veit Judit Ablakok címû kiállítása lesz
látható.

Szani

vevõvé vált, amikor a székekre
elõre elhelyezett dalt Pánti Anna
vezetésével közösen elénekelték.

Ahogy azt már közönségünk
megszokta, rendezvényünk végén
volt ajándéktombola, ahol fel-
ajánlott könyveket, DVD-ket, fo-
tókat, képeket és a kiállítás
egyik festményét sorsoltunk ki. 
Befejezésként szeretetvendégség-
ben és baráti beszélgetésben idõ-
zött a társaság. Köszönjük támo-
gatóinknak a finom házi sütemé-
nyeket, üdítõket, mindazoknak,
akik segítették munkánkat.

Szani

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!
Petõfi Sándor
FÜSTBEMENT TERV

Egész uton-hazafelé-
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd elõször is
Kedveset, szépet neki?
Midõn, mely bölcsõm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni lászik az idõ,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék...
Röpûlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán...szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.

(Dunavecse, 1844. április)
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KARITÁSZ HÍREK

A Katolikus Karitász
zamárdi csoportja is - be-
kapcsolódva az országos
akcióba - gyûjtött tartós

élelmiszert a nagyböjtben. 

Kevesebb mennyiség jött össze, mint az adventi
idõszakban, de voltak, akik pénzt adományoztak -
összesen 12000 forintot -, és azon füstölt kolbászt vá-
sároltunk.

Tizenöt helyi rászoruló családnak, egyedülállónak
tudtunk csomagot összeállítani. Minden szatyorba
került: cukor, liszt, olaj, kolbász, lekvár/befõtt és -
egyik karitászos társunknak köszönhetõen - linzer-
keksz. Azt, amibõl kevesebb gyûlt össze - rizs, kon-
zerv, zsír, tea, kakaó, csokoládé, pudingpor -, igye-
keztünk igazságosan, szükség szerint szétosztani.

A nagyhét elején, kedden már hozzájutottak csomag-
jukhoz a nehéz körülmények között élõk. A megyei
Karitásztól 10 doboz Béres-cseppet kaptunk; ezek is
- aláírás ellenében - megfelelõ helyre kerültek.

A rászorulók nevében is köszönöm városunk lakói-
nak élelmiszer - és pénzadományaikat, karitászos tár-
saimnak pedig segítõ munkájukat!

Minden hónap elsõ hétfõjén 14-tõl 16 óráig nyitott a
Fõ utca - Honvéd utca sarkán található termünk.
/Május 6-án, június 3-án, július 1-jén, augusztus
5-én./

Elérhetõségünk:
84 - 348 - 524; 30 - 373 - 4760

Bemné Schneider Mária

Ady él

Hõzöngés
bujálkodás
duhajkodás
vad indulat

mely csontig mar
felkavar

és magával ragad
sodor egyre lejjebb

egyre beljebb
a lényeghez
a felszín alatt
és tombolva

örjöngve
dübörög

a zsigerekbe.

Nincs vissza út
már más vagy.

Hallod és tovább adod
az új élet szavát

mely nem alkuszik
nem tettet

de felforgat mindent
ami hasztalan
igazságtalan
és felesleges.

Dübörögve tör elõre
mint pusztító hullám

-cunami talán-
de rombolása

teret nyit
az újnak

az igaznak
az egyetlen

jövõbe mutatónak.

Lázadj,
ha lázadni kell

üss,ha így vívhatod ki
igazad.

Kicsinyes
földhözragadt életed

cseréld le
a szabadon száguldó
szépséges eszmékre.

Hozd le ide
a sáros,kátyús
szürke létbe.

Fertõzz meg velük
minden földön fetrengõt

mert ez az egyetlen esélyük
az életre.

Tombold ki dühödet
szavaid ostorával
ébressz új hitet

forró leheleted lángja
perzseljen fel mindent

mi ennek gátja.

Szorító öleléssel
vond magadhoz
ki mer új életért
hittel harcolni

szerelemmel szeretni
átlépni a múlton

és ha kell
bele is rokkan

de továbbhalad
utat mutat

töri az ugart
és mer acsarkodni

nem magáért
hanem egy új
jobb hazáért

fáradhatatlan..

A szavak máshogy csen-
genek

agyadba maródnak
elbódítanak

sírásra fakasztanak
tettekre sarkallnak.

Új kapcsolatban
új értelmet nyernek

felszabadítanak
megszabadítanak
rabságba tartanak

de ura leszel életednek
végre.

Hát fogadd el
ezt az ajándékot

hörpintsd fel
keser-édes borát

mert általa
tiéd a világ

Itt az idõ
a pocsolyából kitámolyogni

a szakadt ruhát ledobni
ha kell csupaszon,põrén

útra kelni
új,jobb jövõt építeni 
vágyból,akaratból
könnybõl,tudásból

dacból
világot rengetni
dübörgõ szívvel

kapukat döngetni
jussod elvenni

emberhez méltóbban
élni. 

Tombolj hát orkán
tisztítsd az utat

melyen
a diadalmas jövõ 

halad!

Maros Gabi Zamárdi
2019.02.11.

„Az egyetlen valami, amibõl mindig több lesz, minél többet adunk belõle:
a szeretet.“

/Ricarda Huch/
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HELYTÖRTÉNET

Egy nemes asszony – 230 éve Zamárdiban

Nemes Bosnyák Mártonné sírja a zamárdi templom
északi falában található. A vörösmárvány síremlék a
falu elsõ plébánosának édesanyjáé. Ennél többet
egyetlen ismertetõ sem közöl a templomunkban lát-
ható sírfeliratról.
Az itt eltemetett Niczky Judit 1710-ben, más forrás
szerint 1718-ban született Niczky Mózes és Oszkó,
másnéven Molnár Éva gyermekeként nemesi család-
ból. Házasságot kötött felsõpataki Bosnyák Márton-
nal (1703-1770), akitõl tíz gyermeke született.  
Jelentõs birtokokat örökölt nagyanyja után. Ennek
köszönhetõen a Bosnyák család mintegy 7000 hold
föld tulajdonosa lett. Niczky Judit nem volt tisztában
az örökség nagyságával, így történt, hogy Festetics
Kristóf csekély pénzért megszerezte azokat. Amikor
Judit asszony rájött, hogy 4 várról és 50-60 faluról van
szó, gyorsan visszalépett. A késõbbiekben perre ment
a Bosnyák és a Festetics család az örökség miatt. 
Somogy vármegyében 1737 körül tûnt fel a család.
Balatoncsehiben (ma Ordacsehi), Túron, Magyaratá-
don, Patalomban voltak birtokaik, 407 úrbéri hold.
A házaspár Balatoncsehiben telepedett le, ahol plébá-
niát alapítottak, templomot építettek. Itt van a család
kriptája is. 
A tíz gyermek közül nyolc családot alapított. Skolasz-
tika Pozsonyban klarissza apáca lett. Anyjától örökölt
kõhegyi szõlejét a Szent Benedek-rendre hagyta, ezzel
megalapozta a késõbbi híres apátsági szõlõmûvelést
és bortermelést. Benedek bencés szerzetes lett, és
1785-tõl 1809-ben bekövetkezett haláláig Zamárdiban
volt plébános. (A zamárdiak mintegy 40 alkalommal
adták az újszülötteknek a Benedek és a Skolasztika
nevet.)
A megözvegyült, idõs Judit asszony gyermekei kérésé-
re költözött Zamárdiba. Halála elõtt 7 évig ágyhoz kö-

tött beteg volt, türelemmel viselte többféle betegsé-
gét, köztük „daganatokat”. 1797. március 20-án hunyt
el. 
Sírfelirata : „ITT ALSZIK A FÖLD PORÁBAN
NEMZ. NICZKY JUDIT ASZONYNAK NÉH.
BOSNYÁK BENEDEK ÚR HITVESÉNEK
NAPOKAL ÉS ÉRDEMEKEL TELYES HAMVA.
KRIS. 1797. ÉLET. 87 ESZT. MART. 27 NAPI EL-
TEMETETVE KINEK ISTENEL EGYESÜLT LEL-
KE ADIG-IS MIGLEN TESTE FEL-ÉBRED AZ
ÖRÖK ÉLETRE ISTEN IRGAL. NYUGODJÉK
BÉKESSÉGBEN. AMEN
Sírkövén a Bosnyák család leegyszerûsített címere lát-
ható, melyet 1631-ben kaptak II. Ferdinándtól. Ere-
detileg kerek talpú pajzsban zöld hármas halmon
jobbra fordult arany párduc áll, jobbjában két ezüst
tollat, baljában három ezüst liliomot tart. A rostélyos
sisakon lévõ koronából a pajzsbéli párduc nõ ki, jobb-
jában kivont kardot tart. A takaró jobbról kék-arany,
balról vörös-ezüst.

Szûcs Gáborné

Forrás: Borovszky: Magyarország vármegyéi és váro-
sai, Zamárdi halotti anyakönyv, Balatonvidék XIV.
évf. 36. szám, Piller D.: Zamárdi krónika, Ordacsehi
honlapja
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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:

Zamárdi Hírmondó 24.oldal 2019. május

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
Miserend 2019. május

Szerda-szombat 19.00 óra
Vasárnap 8.30 óra

Balatonendréd
Vasárnap 10.00 óra

Kápolna 

Vasárnap 11.30

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 asszonyhttp://zamardi.plebania.hu/miserend.html

Háztartási vegyi áru-drogéria

Mosó- és tisztítószerek, öblítõk, drogéria

termékek, mûanyagáruk, papír-írószer,

kávék, teák, édességek, üdítõitalok,

jégkrémek, tartós élelmiszerek, egyéb.

Tartósan alacsony árak, érdemes benézni!

Nyitva tartás:

hétfõtõl-péntekig 8.00-16.30 óráig,

szombaton 8.00-13.30 óráig.

(szeptember 30-ig pénteken 19.00 óráig).

Zamárdi, Akácfa utca 21.
(„szamárkõ”  alatti utca)


