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Ó régi szép est... tündöklõ siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsõséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.

Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézõk tapsoltak neked,
Színházi est, melyen - ó büszkeség!-
A gondolatszabadság született.

Aktoraid: Petõfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,
Színésznõd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt...
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2020. január 27-ei ülésérõl

A képviselõ-testület

1. „Õstermelõi piac kialakítása” tárgyban
megtartott tervezõi tájékoztatás

- megtárgyalta és elfogadja a bemutatott
látványtervet, azzal egyetért.

- egyetért a Honvéd utca, „Regõczi” park
és 7-es út melletti területen történõ parko-
lási lehetõség kialakításával.

- egy soron következõ ülésén kíván dönteni
a beérkezett ajánlatok elbírálásáról.

2. Zamárdi Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének 2020. évi munkaterve

- megtárgyalta a 2020. évi munkaterv terve-
zetét és azt elfogadja.

Március 30.

- A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
szezon elõkészítõ célzatú helyszíni bejárá-
sának kiértékelése

- A teniszpálya melletti Közösségi tér hasz-
nosítása

- Díjköteles parkolásra vonatkozó rendelet
módosítására javaslat

Április 27.

- Az idegenforgalmi szezonra való felkészü-
lés

- Javaslat a 2019. évi zárszámadás elfogadá-
sára, és a pénzmaradvány jóváhagyására,
tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi
egyensúlyi helyzetérõl.

- Zamárdi Tourinform Iroda és Közösségi
Ház, Városi Könyvtár intézményvezetõi
álláshelyére pályázat kiírása

Május 25.

- Tájékoztató a településen végzett szociá-
lis, és gyermekvédelmi feladatok  ellátásá-
ról

- Tájékoztató Zamárdi Város közbiztonsá-
gának helyzetérõl, valamint a Zamárdi
Polgárõr Egyesület, és a Közterület-fel-
ügyelet munkájáról

Június 29.

- Külterületi utak állapotfelmérése,
GAMESZ beszámolója

Szeptember 14.

- Beszámoló a 2020. évi költségvetés I. fél-
évi végrehajtásáról, tájékoztatás az Ön-
kormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzeté-
rõl

Szeptember 28.

- Testvér-települési kapcsolatok kiértékelé-
se, 20 éves ünnepségek megszervezése
(2021 Malsch, Székelyvécke 20 év, Villány
10 év)

Október 26.

- A 2020. évi szezon rendezvényeinek kiér-
tékelése

- Médiaterv megvalósulása
- Helyi rendeletek felülvizsgálata

November 30.

- Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I-III.
negyedéves teljesítésérõl, tájékoztatás az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi hely-
zetérõl

- Egészségõr Egyesület, Zamárdi Baráti
Kör, NABE Zamárdi Csoportja, Berke-
nye Kör Egyesület éves beszámolója

December 14.

- Zamárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
munkájáról beszámoló

3. A Polgármesteri Hivatalban foglalkozta-
tott köztisztviselõk részére a 2020. évre
vonatkozó teljesítménykövetelmények
alapjául szolgáló célok meghatározása

- elfogadta a Polgármesteri Hivatalban fog-
lalkoztatott köztisztviselõk részére a 2020.
évre vonatkozó teljesítménykövetelmé-
nyek alapjául szolgáló célok meghatározá-
sáról szóló javaslatot.

- 2020. évre vonatkozó teljesítménykövetel-
mények alapjául szolgáló kiemelt célokról
az alábbi határozatot hozza:
Kiemelt célok:
1.Ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél
elégedettséget javító ügyintézés a szolgál-
tató közigazgatás jellegének erõsítése ér-
dekében.
2.A jogszabályi környezet változásának fi-
gyelemmel kísérésével, a változások mun-
kafolyamatokba történõ beépítésével a
köztisztviselõk kötelesek szakmai ismere-
teiket folyamatosan bõvíteni.
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3. A Polgármesteri Hivatal belsõ szerve-
zeti hatékonyságának növelése.
4. Tovább kell fejleszteni a Hivatal infor-
mációbiztonsági állapotát, valamint a biz-
tonság fenntartására kiemelt figyelmet
kell fordítani.
5. Beruházások és fejlesztések megvalósí-
tása érdekében a pályázaton elnyerhetõ
pénzügyi támogatások megszerzéséhez a
köztisztviselõktõl elvárás az összehangolt,
hatékony pályázati elõkészítés és lebo-
nyolítás.
6. Az önkormányzati ASP szakrendszer
szakszerû használatának elmélyítése, a hi-
vatali állomány rendszeres részvétele
minden meghirdetett továbbképzésen.

4. Jégpálya kijelölésérõl döntés
- nem kíván jégpálya mûködésére területet

kijelölni a Balaton vízfelületén.

5. A települési képviselõk, a polgármester
valamint a külsõs bizottsági tagok köztar-
tozás-mentességének igazolása

- megállapítja, hogy a települési képviselõk,
a polgármester valamint a külsõs bizottsá-
gi tagok köztartozás-mentességének iga-
zolása az összes érintett személy részérõl
megtörtént. 

6. Önkormányzati követelések mérlegbõl
történõ kivezetése

- megtárgyalta az elõterjesztést, és az alábbi
döntéseket hozza:

„A” hozzájárul, hogy World Trash Group Kft. ka-
matkövetelés a mérlegbõl kivezetésre kerüljön.

„B” hozzájárul Horváth János 1.688.984,- Ft
használati díj szembeni követelés mérlegbõl való
kivezetéséhez.

7. SOS házi segélyhívó rendszerhez csatla-
kozás feltételeinek meghatározása

- megtárgyalta a Humán Bizottság javasla-
tát, és az SOS segélyhívó rendszerhez az
alábbi feltételeknek megfelelõen lehet
csatlakozni:

• 65 év feletti életkor
• egyedülélõ személy
• súlyos beteg, és/vagy pszichiátriai beteg

személy.

- vállalja, hogy a 85.500,- Ft alatti nyugdíj-
összeggel rendelkezõ igénybevevõ helyett
a készülék bérleti üzemeltetési díját átvál-
lalja, az e feletti összeggel rendelkezõ sze-
mély a bérleti üzemeltetési díjat saját ma-
ga kell, hogy megfizesse az üzemeltetõ ré-
szére.

8. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi
Ház, és Városi Könyvtár 2020. évi média-

tervének elfogadása
- a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi

Ház, és Városi Könyvtár 2020. évi média-
tervét elfogadja, a 2020. évi marketing
munkák megkezdését pedig engedélyezi. 

9. Zamárdi, Margó Ede sétányon a Kossuth
Lajos utca végén lévõ panoráma keretre
vonatkozó szerzõdés 

- a Zamárdi, Margó Ede sétányon a Kos-
suth Lajos utca végén lévõ panoráma ke-
retre vonatkozóan határozatlan idejû szer-
zõdést köt a Volt Produkció Kft.-vel azzal,
hogy amennyiben az Önkormányzatnak a
területre szüksége van, úgy egy hónapos
felmondási idõvel a szerzõdés felmondha-
tó további kártalanítás nélkül.

10. Közterület-felügyelet beszámolója, javas-
latok megtárgyalása, elfogadása 

- az alábbi döntéseket hozza a településen
táblák, kiegészítõ jelzések kihelyezése
ügyében:
elrendeli, hogy 

• a Keszeg utca teljes hosszában, mindkét
oldalon megállni tilos táblák kerüljenek
kihelyezésre a padkára vonatkozó kiegé-
szítéssel,

• a Harcsa utca- Panoráma sarkon a fõút
irányát jelzõ tábla kerüljön elhelyezésre,

• a Zöldfa utcánál a Nagyváradi, Széchenyi
utcákra stop táblák kihelyezését nem tart-
ja indokoltnak,

• a Bácskai utca végén a „zsák” utca he-
lyett a megállni tilos tábla alá padkára
vonatkozó tiltás kiegészítése kerüljön ki-
helyezésre,

• a Nagyváradi köz teljes hosszára, mindkét
oldalon megállni tilos tábla kihelyezését
rendeli el,

• a Nagy Sándor utca Balaton felé Aradi
utcától, valamint 

• a Kiss Ernõ utca Nagy Sándortól Purebl
utcáig mindkét oldalon megállni tilos táb-
lák kihelyezését rendeli el.

• a Jegenye tér nyugati oldalán a beljebb
ültetett fák vonalában, a parkrész oszlo-
pokkal történõ leválasztását rendeli el, a
parkoló autók elõl.

- továbbra is egyetért a közterület-felügye-
let és a Zamárdi Parkolási Kft. együttmû-
ködésével.

- a Rákóczi és Kossuth utcák forgalmi rend
változtatását nem engedélyezi.

- a parkoló automaták árnyékolásának
megoldási lehetõségeire javaslatot kér be-
szerezni.

11. Fekvõrendõr lehelyezési kérelem Zamár-
di, Fõ utca

- megtárgyalta Rezi Zoltán zamárdi lakos
kérelmét, és a Rétföldi utcában lévõ két
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fekvõrendõr közül az egyik áthelyezésével
egyetért a Fõ utca bolt felõli oldalára, a
Honvéd utcai beruházás elkészültéig.

12. Fizetõparkolással és rendezvénytéren tör-
ténõ parkolással kapcsolatos döntések

- a parkolási automatákhoz kapcsolódó 4
db automata és 30 db bankkártyás kifize-
tést lehetõvé tevõ kártyaolvasó, és egy
plusz ellenõrzõ készülék megvásárlását in-
dokoltnak tartja, a szükséges maximum
3.346.000,- Ft+áfa összeget a Zamárdi
Parkolási Kft. 2020. évi költségvetésébe
biztosítja.

- a jelenleg is hatályban lévõ, díjfizetésre
vonatkozó rendelet módosítását nem tart-
ja indokoltnak.

- A képviselõ-testület döntése, hogy a min-
denkori rendezvényszervezõ felelõssége
legyen, hogy a rendezvénytéren az ideigle-
nesen kialakításra kerülõ parkolót ki ve-
heti igénybe. 

- A parkoló a rendezvénytér keleti oldalán
ideiglenesen kialakításra kerülõ, maxi-
mum 50-60 db autó befogadására alkal-
mas terület. 

- A rendezvénytér északi oldalán a színpad
környezetében maximum 10 db gépjármû
parkolását engedélyezi a képviselõ-testü-
let. A gépjármûvek kizárólag a színpadi
elõadásokhoz kapcsolódóan vehetik
igénybe a területet.

- engedélyezi, hogy az önkormányzati ren-
dezvényekhez kapcsolódóan az ideiglene-
sen kialakított parkoló igénybe vétele díj-
mentes. 

13. Kutyafuttató és agility park kialakítási
kérelem

- megtárgyalta Marcsó Árpád kérelmét ku-
tyafuttató és agility park kialakítására, és a
Batthyány utcai kutyafuttató területét biz-
tosítja a kérelmezõk részére agility park
kialakítására abban az esetben, amennyi-
ben a kutyatulajdonosok az ezzel kapcso-
latos költségeket vállalják.

14. WindsurfCenter Bt. kikötõhely bérleti ké-
relme

- megtárgyalta a Göbész Kft. helyének át-
adását a WindsurfCenter Bt.-nek. 

- javasolja nyilatkoztatni a Zamárdi Vitor-
lás és Vízimentõ Egyesületet, hogy egyet-
értenek-e a WindsurfCenter Bt.-nek törté-
nõ kikötõhely biztosításával, amennyiben
a mentési munkákat segítik a vízfelületen.

- a folyamatban lévõ kikötõ projekt miatt
egy évre kössék meg a bérlõkkel a szerzõ-
déseket, a helyi rendeletben foglalt díjsza-
bás alapján azokkal a bérlõkkel, akikkel
szemben nem merült fel kifogás.

15. Közterület-használatról szóló rendelet
módosítási javaslata

* Amennyiben a vállalkozás 6 hónapi nyári
bérleti díjat kifizet az üzleti elõkertjére vo-
natkozóan, akkor a szezonon kívüli idõ-
szakban további díjfizetés nélkül is az üz-
leti elõkert területén maradhatnak a fel-
építmények.

* Vízibicikli kölcsönzésre kijelölt Kilátó és
Klapka utcai terület rendeletbõl történõ
kivételével egyetért.

* Szintén vízibicikli kölcsönzésre kijelölt
Harcsa és Zöldfa utcai területet a bizott-
ság javaslatára egy pályázónak kívánja ki-
adni. Az Aqua Bike Kft. szerzõdését a díj
meg nem fizetése miatt a hivatal mondja
fel.

* úgy dönt, hogy az Eötvös utca végén az
ugrálóasztalra vonatkozó bérleti lehetõsé-
get töröljék a rendeletbõl.

* úgy dönt, hogy a Margó Ede sétányon lé-
võ öltözõkabinok esetében amennyiben
szeptember 15-ét követõ 15 nap után is a
hirdetések maradnak, akkor a téli idõ-
szakra is fizetni kell a bérleti díjat, a ren-
deletben foglalt díj másfélszeres szorzójá-
val. Ebben az esetben a szerzõdés automa-
tikusan évesre vált át.

* Az engedély nélküli közterület-használati
rendelkezések írásos szövegezésének mó-
dosítását kéri a képviselõ-testület kidol-
gozni.

* Amelyik vállalkozás május 1-szeptember
30 között nyitva tart folyamatosan, a má-
jusi és a szeptember havi díj összegét nem
kell megfizetnie.

16. Széchenyi utcai fasorra vonatkozó áraján-
lat kérése

- a Széchenyi utcai fasor déli oldalának
egyik felére, majd a másik felére vonatko-
zóan, és ugyanígy az északi oldalon is két
részletben kérjenek árajánlatot a fák visz-
szavágására, illetve a fakivágásokra is. 

17. Emlékkereszt területével kapcsolatos ja-
vaslat

- nem kíván az idei évi költségvetésben a ré-
gészeti feltáráshoz kapcsolódó felmérésre
keretösszeget biztosítani.

18. Kõhegyi közvilágításra vonatkozó javaslat
- megtárgyalta a kõhegyi közvilágításra vo-

natkozó javaslatot és úgy dönt, hogy
amennyiben tervezés nélkül kisebb szaka-
szon meg lehet valósítani a közvilágítás ki-
építésének folytatását a kõhegyen, úgy a
költségvetés tárgyalásakor az idei évben
szükséges keretösszeget betervezi.

Matyikó Zsuzsa
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H I R D E T M É N Y

Zamárdi Város Önkormányzata vállalkozás folytatására kijelölt közterületet
HASZNOSÍTÁSRA HIRDET a 2020. évi szezonra az alábbi feltételekkel:

Vállalkozási tevékenység:  Vízi sporteszköz kölcsönzés
Vállalkozás helye: Zamárdi, Zöldfa utca végi strand és

Zamárdi, Harcsa utca végi strand

Elhelyezhetõ sportszerek száma: Zöldfa utca végi strandon  6 db vízibicikli
4 db egyéb vízi sporteszköz
Harcsa utca végi strandon 6 db vízibicikli
4 db egyéb vízi sporteszköz

Bérleti díj: legkevesebb 348.200.-Ft/szezon/ 2 db kölcsönzõhely.
A két kölcsönzõhely együtt bérelhetõ. A két nagy rendezvény (Balaton Sound július 8-12 és
Strand fesztivál augusztus 18-22.) idején, illetve az ahhoz tartozó építési idõszakban a Zöldfa
utcai eszközöket bérlõ köteles a Harcsa utca végi kölcsönzõ- helyre áttelepíteni. 
A bérlet idõtartama 1 év, amelyet a képviselõ-testület további 4 évvel meghosszabbíthat.
Több jelentkezõ esetén a bérlõ licittárgyalás keretében kerül kijelölésre.

A kérelem legkésõbb 2020. március 20. napjáig írásban nyújtható be a Polgármesteri Hi-
vatalban személyesen  vagy postai úton (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.).

A kérelemben kérjük feltüntetni elérhetõségüket (telefon, email).

Környezetkárosítás miatt feljelentést tett
Zamárdi polgármestere
MTI 
Gázolajat öntött Zamárdi egyik parkjában több tucat fa tövébe egy ismeretlen, a település
polgármestere környezetkárosítás miatt szerdán feljelentést tett.

Csákovics Gyula polgármester az MTI-nek elmondta, szakértõvel is bevizsgáltatták az Új-
szülöttek ligetének nevezett, mintegy 400 négyzetméteres, a Balatonhoz közeli területet, a
szakember a talajmintákból a kõolajszármazékok megengedett határértékének harmincnégy-
szeresét mutatta ki.

A polgármester beszámolt arról is, hogy öt évvel ezelõtt már elõfordult hasonló eset az
akkor még csak pár éve kialakított Újszülöttek ligetében, ahová minden zamárdi újszülött-
nek ültetnek egy-egy fát. A növényeket megrongálták, és akkor is gázolajat is öntöttek a
fák tövébe. Teljes talajcserét kellett végrehajtani, majd új fákat ültettek. Az elmúlt hóna-
pokban ismét arra lettek figyelmesek, hogy pusztulni kezdett a park növényzete, ezért kez-
deményezett az önkormányzat talajvizsgálatot.

Ismét szándékosan megmérgezték a fáinkat, vélhetõen azért, hogy megnõve ne zavarják
majd a kilátást – mondta Csákovics Gyula. Hozzátette, újra kicserélik a talajt, pótolják a
gyerekek fáit, és bekamerázzák a területet.

A Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóügyeletese az MTI megkeresésére közölte, hogy
a Siófoki Rendõrkapitányság környezetkárosítás miatt indított az ügyben eljárást.

Forrás: magyarnemzet.hu
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

EBOLTÁS 2020 ZAMÁRDI

A Polgármesteri Hivatal

illetékesei indokolt esetben

elveszett/talált kutyák

mikrochip leolvasását el

tudják végezni!

Telefon:

+36 30 244 9188,

+36 30 654 0534

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B.my Lake fesztivál jegyárusítás 2020-ban is!

Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérleteket vásárolni. 

Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utalványokkal is lehetséges. 

(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részleteket az adott rendezvény honlapján talál-

nak.)

2020. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves Zamárdi lakosságot a 

BALATON SOUND fesztivál esetében igényelhetõ kedvezményes bérletekkel kapcsolatban:

• kedvezményes bérletek száma 300 darab

• napijegyekre nem, csak 5 napos bérletre vonatkozik a kedvezmény

• ára 2020-ban: 43.000 Ft

• Jelentkezés személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõben személyigazolvány

és lakcímkártya felmutatásával, név és e-mail cím megadásával lehet.

• A bérletet csak Zamárdi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezõ személy

igényelheti és használhatja fel a rendezvény idején.

• A feliratkozás ideje 2020. május 20. 8 órától - június 20. 12 óráig

• A jegyet igénylõ a feliratkozással elfogadja a Balaton Sound fesztivál házirendjét, a

szervezõ Sziget Kulturális és Menedzseriroda Zrt. Általános szerzõdési feltételeit ill.

neve és e-mail címének megadásával tudomásul veszi, hogy a megadott e-mail címre
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a szervezõ a kedvezményes jegy felhasználásával kapcsolatban szükséges és lényeges

információkat fog küldeni. A rendezvény házirendje az ÁSZF és más szabályzatok a

címen érhetõek el. https://balatonsound.com/hu/hazirend-aszf

• A jegyet kifizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet a jegypénztárakban

készpénzzel vagy bankkártyával, tehát a feliratkozáskor nem kell fizetni.

• A jegyeket érdemes a fesztiválprofilban regisztrálni, mert úgy könnyen lehet kezelni a

jegyeket, és egyszerûbb lesz a mobil app és a weboldal használata is.

• A profilt a webcímre kattintva lehet létrehozni. https://balatonsound.com/hu/accound

• A karszalagot csak sikeres check-in folyamat után adják ki, a folyamathoz min-

denképpen el kell hozni és be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt és

lakcímkártyát vagy útlevelet.

• Meghatalmazással nem lehet a karszalagot átvenni. A jegy névre és személyre szóló.

• A karszalagot a helyszínen a tulajdonosa kezére a szervezõk felhelyezik, azt nem

viheti el magával, hogy késõbb majd 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 tulajdonosa kaphatja meg.

• Célszerû egyszerre csak azokat a jegyeket kifizetni, amelyek azonnal karszalagra

lesznek váltva.

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

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

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- „Eltûntek mint az avarok…”: 2.500 Ft

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018) 1.500 Ft

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft

- kulcstartók (fém, mûanyag), hûtõmágnes (fa, mûanyag), bögrék

- V nyakú pólók (nõi-férfi fazon) Zamárdi a Balaton szíve logóval

- Baseball sapka

- strandtáska

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás, scannelés: 35 Ft/oldal

Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / oldal

Irodánkban kapható a zöldhulladék szállítására alkalmas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db

Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db

Nyitvatartásunk:

Márciusban: hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig várjuk a kedves ügyfeleinket, hétvégén zárva tar-

tunk.

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.

Tel.: 84/345-290

E-mail: zamardi@tourinform.hu

Web: www.zamardi.hu
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KÖNYVTÁR

Kedves olvasást és játékot kedvelõk!

„ Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal úgy,
mint azzal, ha õt mûveiben megismerik : ez a legnagyobb jutalma.”
(Mikszáth Kálmán)

Soron következõ „könyves” városi vetélkedõnket
2020. április 4-én (szombat) 9 órától tartjuk a Közösségi Házban.

Ebben az évben a magyar realista próza nagy mesterének mûvét dolgozzuk fel: Mikszáth Kálmán: A Noszty
fiú esete Tóth Marival címû regényt. Elmélyülten betekinthetünk a dzsentri érdekkapcsolatok, a szövevényes
rokonsági szálak, a vidéki uraságok kusza világába.
Várjuk a csapatok jelentkezését! Eredményes felkészülést kívánunk!

Városi Könyvtár

Beszámolók, hírek

Jó bálokkal, vigasságokkal ékes volt a február a Kö-
zösségi Házban. Közülük kiemelem a mi saját Má-
tyás-napi téltemetõ vigasságunkat. Igazából nem is
nagyon kellett temetni az ideit, mert szinte halva
született, de azért meg kívántunk felelni a hagyo-
mányoknak! Gubányi Kata vezetésével a gyerekek
madárébresztõ, zajkeltõ „hangszereket” gyártottak,
melyekkel és a hangszálak erõteljes megpendíté-
sével éktelen zajt keltve ébresztették a tespedt kin-
ti madárvilágot. Továbbá ki-ki kifoghatta Mátyás
csukáját, hogy idei éve szerencsés legyen. Aki ki-
fogta, menjen el lottószelvényt venni az ötösért! A
színpadon a Dió Banda muzsikált, a táncmester
Nagy Norbi volt, és kicsik-nagyok – a nagyok a Su-

lyom táncosai – igazi farsangi táncházat jelenítettek
meg a nagyteremben. Közösségi játékok is színesí-
tették a programot, no meg a télbábu elégetése az
udvaron. Eközben szólt a „Tavaszi szél vizet áraszt”
népdal, és a szél tényleg tavaszi volt…

Hadd hívjam fel a kedves olvasók figyelmét arra,
hogy a városi 48-as ünnepségnek minden eszten-
dõben van egy kedves, kellemes elõzménye: Gu-
bányi Kata vezetésével ovisok és iskolások (és a kí-
sérõ édesanyák) készítenek ünnepi kellékeket: kü-
lönféle kokárdákat, szalagos díszeket, nemzeti szí-
nû mécseseket, stb. Mostanában az iskolai szóró-
lapoknak csökkent a foganatja, ezért is hangsúlyo-
zom e fórumon, aki szeret kézmûveskedni, jöjjön el
a Közösségi Házba azon a pénteken!

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK 

március

2-a, 17:00: NABE-rendezvény

4-e, 5-e, 16-a, 17-e, 8:00: földügyi tanácsadás

9-e, 17:00: Egészségõr-rendezvény: elsõsegélynyújtás

10-e, 11-e, 18-a, 23-a, 24-e, 25-e, 30-a, 9:00: nehézgép-kezelõi tanfolyam

12-e: Diákok gergelyjárása az óvodában

13-a, 17:00: 48-as ünnepségre készülõ kézmûves játszóház

15-e, 10:00: Városi 48-as ünnepség és koszorúzás. Mûsort adnak az 5. osztályos diákok, fellép
a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör

21-e, 18:00: Weöres Sándor: A holdbéli csónakos -
elõadja a Ságvári Irodalmat Kedvelõk Klubja (SIKK). Rendezõ: Vadász Vera

26-a, 9:00: vásár
28-a, 9:00: Autós-gyalogos kirándulás Kereki határában.

Találkozási hely: Paprika Csárda

Keddenként: NABE-torna (15:30), nõi kar (18:00), szerdánként: gyermekszínjátszó kör (15:30), jóga
(17:00), csütörtökönként: zenekar-próba, péntekenként: Szakasztó népdalköri próbák (18:00), szombat-
onként: Sulyom néptánc próbák (15:00).

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az itteni feltüntetésük nem feltétlen
bizonyosság! 
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Idén rendhagyó módon, délelõtt - a szentmise után
- lesz a városi 48-as ünnepség! Aki szeretne igazi,
erõteljes, zengõ férfinótázást hallani, feltétlenül jöj-
jön el! Az ország egyik legjobb férfi dalköre, a
zalaszentmihályiak jönnek el hozzánk szerepelni.
48-as népdalokkal és katonanótákkal fogják a kö-
zönséget dalra fakasztani – ebben biztos vagyok!
Még egy szokatlan része lesz programunknak: régi
48-as ünnepségekre emlékezik vissza néhány
zamárdi polgár, akit erre felkértünk.

Bizonyára jó pár olvasó emlékezik még arra, milyen
remek elõadást mutattak be néhány éve a Szamár-
kõnél a ságváriak: a Szentivánéji álom volt az. Lát-
va Szabadiban újabb színdarabjukat, úgy gondol-
tam, ezt a zamárdiaknak is látniuk kell! Az amatõr
színjátszás kiváló példái õk, a SIKK! Díszleteik szin-
te profi szintûek, a fõszereplõket látva-hallva el is fe-
ledkezünk arról, hogy amatõr színjátszók játszanak.
Egy szó, mint száz: aki teheti, jöjjön el 21-én a Kö-
zösségi Házba! Mondhatnám, hogy ha nem tetszik
a darab, a jegy árát visszafizetjük, de ingyenes az
elõadás!

Tavasszal titokzatos somogyi tájakra szoktunk au-
tós-gyalogos kirándulást tenni. Idei úti célunk a
Kereki – kõröshegyi – szóládi – nezdei határ. Ha jó
az idõ (csak abban az esetben) a Paprika Csárdá-
tól indul a konvoj. Kereki szélére a Fejérkõ vár alat-
ti Amália-pusztáig megyünk kocsikkal, onnét te-
szünk egy csodaszép panorámájú körutat: Nezde –
Gözsmény erdõ – Marócpuszta – Kereki – Amália-
puszta útvonalon. Körülbelül 10 km-es lesz a táv. 

Április 16-19-e közt lesz a felvidéki kirándulás a Vág
völgyében Trencsén – Zsolna környékén, de persze
odafelé és hazafelé még sok szép helyet megláto-
gatva. Az útra jelentkezett csapat összeállt, õk már-
cius elején külön értesítést kapnak a kirándulás
programjáról, költségeirõl.

Szervezésben van a volt nagyszerû labdarúgó, a
nagy magyar szívû ember és a derû két lábon járó
követe, Kû Lajos meghívása: várhatóan március
második felében vagy április elején jön el hozzánk.

(GP)

ÓVODAI HÍREK

Február 2-a jeles nap a népi idõjóslások között. A
gyerekekkel megismertettük a néphagyományt, mi-
szerint a medve ezen a napon kijön barlangjából, és
„megjósolja” nekünk, hogy meddig tart még a tél.
Ennek tudatában a hónapot maci héttel indítottuk. A
csoportszobákat plüssmackók és macibarlangok
árasztották el. A barlangépítés hallatán beindult a
gyerekek fantáziája, és lepedõkbõl, kockákból, de
akár székekbõl is tudtak barlangot építeni, és szívesen
töltötték benne a játékidõt. Ismereteket nyújtottunk a
macifajtákról, életükrõl, táplálkozásukról, élõhe-
lyükrõl. Sok- sok mackós éneket, verset, mesét hall-
gathattak az óvó néniktõl. 

Február 18-án a nagycsoportosok színházba látogat-
tak, és a Rózsa vitéz címû elõadást tekintették meg. 

Szinte az egész februári hónapot felölelte a farsangra
való készülõdés. Mindenki lázasan tevékenykedett,
hogy a nagy napra minden elkészüljön. Az óvó nénik
és a gyerekek közösen találták ki a jelmezeket, és a
csoportszobákat is a választott témának megfelelõen
díszítették fel a gyerekek munkáival. Ennek köszön-
hetõen felnõtt és gyerek a csoportokba lépve, rögtön
azonosulni tudott az adott témával, hiszen az minden
apró részletben megjelent. A manó csoportban igazi
tanyasi hangulat uralkodott, ami kis szárnyasoknak
adott otthont. Kiscsibék, tyúkok és kakasok készültek
kéznyomatos festéssel, lufiból, valamint papírtányér-
ból, de pajta és kis traktor is színesítette a díszletet. 

Az almás csoportban a lányok bosziknak, a fiúk pedig
varázslóknak öltöztek. Még szerencse, hogy volt pál-
cájuk, így a lányokat végül át tudták változtatni szép-

séges királylányokká. A gyerekek nagyban kivették
részüket a jelmezkészítésben. Varázsló pálcát, boszi-
kalapot, koronát díszítettek. 

A tulipános csoportba lépve a Kalimpa bábszínház
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varázslatos világa tárult elénk. A gyerekek a díszlet és
a mese színhelyeinek készítésében sokat segítettek az
óvó néniknek. Plakátot, várat, erdõt készítettek vál-
tozatos technikákkal. Sokat festettek, vágtak,
nyomdáztak. 

A nyuszi csoportosok idén nyusziknak öltöztek. A
pomponfarkincákat a gyerekek saját maguk készítet-
ték el, és a dekoráció is az õ kezük munkája volt.
Sütöttek répás muffint is.
Kialakítottunk egy sarkot, ahol
nyuszifészek, nyuszis könyvek,
plüssnyuszik, nyuszis társas -és
memóriajáték várta a gyerekeket.
Jakus Laci bácsinak köszönjük,
hogy egy igazi nyuszit is behozott
nekünk egyik alkalommal. A
gyerekek nagy örömmel simogat-
ták, etetgették. 

A várva várt nap 21-én jött el. A
tornateremben minden csoport
bemutatta egymásnak jelmezét,
amit aztán közös játékok, zene,
tánc követett. Az óvó nénik a Holle
anyó címû mesét dramatizálták el a
gyerekeknek.  Délután már a

szülõkkel együtt mulatoztunk. A mûsor után
fánkevés, zsákbamacska várt mindenkit. 

Az óvodai jótékonysági bál idén is jól sikerült. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a Szülõi
Munkaközösség tagjainak áldozatos munkájukért, és
mindenkinek, aki tombola-felajánlással, belépõjegy-
gyel, támogatójeggyel segítette óvodánkat!
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ISKOLAI HÍREK

Febr.1-8 között töltött el egy szép hetet Lengyelországban iskolánk 26 tanulója. Errõl szól Gamauf Luca 
/8.o./beszámolója. Nem jártak rosszul azok sem, akik itthon maradtak, hisz 2 napot õk is tudtak pi-
henni.

Febr. elsõ hetében szülõi értekezleteken hallhatták a szülõk a félév értékelését, s megismerhették az elõttünk álló 
feladatokat. 

11-én A Lázár Ervin Program keretében utaztak harmadikosaink Székesfehérvárra, a Vörösmarty Szín-
házba. Diákjaink, csakúgy, mint 25-én az ötödikesek a Padlás c. elõadást tekinthették meg. A prog-
ram biztosítja a kulturális élményt a többi osztálynak is. A 6. osztályosokat 19-én a Fõvárosi Nagycir-
kusz fergeteges mûsora „varázsolta el”, 26-án a 8. osztályt a Pesti Magyar Színház „Pinokkió”c. elõ-
adása várja.

12-én a 2. osztályosok a fogorvos bácsit és Vali nénit látogatták meg. 
14-én ismét feldíszítettük tornatermünket: farsangi bált szerveztünk.

Nagyon szépen köszönjük a szülõknek az ötletes jelmezek készítésében, a süteményellátásban, a le-
bonyolításban, a tombolák összeállításában, eladásában és a takarításban nyújtott segítséget, fárado-
zást.
Nagy köszönettel tartozunk Kokas Istvánnak, Szabó Gábornak és Borsos Krisztiánnak, akik a fé-
nyek játékával s kedvenc zeneszámokkal nagyban hozzájárultak a remek hangulathoz.

19-én befejezõdött nyolcadikosaink dilemmája: e napon postázásra kerültek a felvételi lapok, most már 
„csak” két hónap izgulás következik. 

21-én zajlott a Zrínyi matematikaverseny siófoki fordulója, melyen 27 tanulónk mérette meg magát.
26-án a Simonyi helyesírási verseny iskolai fordulóján vettek részt diákjaink. 

*
A Lotz János Szövegértési verseny megyei versenyén teljes diadalt arattak diákjaink. A nyolcadikosok mezõnyé-
ben TÓTH MARTIN ELSÕ, EIDENPENZ BIANKA MÁSODIK, GAMAUF LUCA HARMADIK lett. de miénk a

4. és 5. hely is, Orosz Benedek, ill. Király Áron révén. A hetedikeseknél NÉMETH JANA ELSÕ, GRUBER ÁDÁM
3. helyezést ért el!

A Hebe „Spiel und gewinn” országos német nyelvi csapatversenyben nagy sikert értek el tanulóink. A GAMAUF
LUCA, BOTLIK REGINA, SZÖLLÕSI MÁTÉ alkotta csapat középiskolásokat megelõzve második helyen végzett.
Iskolánkban 2015. januárjától Hirsch Judit mesterpedagógus szaktanácsadó, ez év januárjától Benkõ Margit is mes-
terpedagógusként tevékenykedik.
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Sítábor 2020

Február 1-jén reggel 7 óra-
kor már nagyon izgatottan indul-
tunk a tõlünk mintegy 600 km-re
fekvõ lengyelországi Ustrzyki Dol-
néba. 

A kb. 9 órásra tervezett
utazásunk kissé elhúzódott, így vé-
gül 14 óra buszozás után este fél
tízkor érkeztünk meg testvérváro-
sunkba. Vendéglátóink szerencsére
nem mondtak le rólunk, és meleg
vacsorával vártak a késõi óra elle-
nére is. Elfoglaltuk szobáinkat a jól
megszokott szuper kis szállásun-
kon, és aznap kivételesen este 11
órakor volt a takarodó. Nem kel-
lett senkit elaltatni.

Másnap megkezdõdött jól
megszervezett, élményekben gaz-
dag hatnapos programsorozatunk.
Vasárnap reggel az elõzõ napi
egész napos buszon ülés után taná-
raink gondoskodtak róla, hogy át-
mozgassuk tagjainkat, és több mint
10 km-es városnézõ túrára vittek
minket. A séta után jólesett az
ebéd, majd délután 3 órakor elin-
dultunk a sípályára, hogy átvegyük
felszereléseinket. Aznap már fel is
csatolhattuk a léceket, és ki elõ-
ször, ki már többedik alkalommal
csúszhatott le az akkor még kevés-
bé havas, inkább sáros dombolda-
lon. Ezen a napon is kellõen elfá-
radtunk, így senkinek nem esett
nehezére 10 órakor ágyba feküdni. 

Hétfõ délelõtt ellátogat-
tunk testvériskolánkba, és egy kéz-
mûves foglalkozáson vettünk részt,
ahol mindenki kiélhette rejtett és
kevésbé rejtett mûvészi hajlamait.
Ebéd után újra felcsatolhattuk sílé-
ceinket, és csúszhattunk az elõzõ
nap óta még jegesebb és sarasabb
pályán. Alig vártuk, hogy végre

megérkezzen a beígért havazás.
Imáink meghallgatásra találtak, hi-
szen másnap jókora mennyiségû
hó esett, ami egész héten ki is tar-
tott, ezzel megkönnyítve a sítábor
lényegét, a síelést.

A keddi napunk egy egész
napos kirándulással telt a kb. 2
órányira lévõ kissé kimondhatatlan
nevû városba, Rzeszowba. Elõször
ellátogattunk az „Esti mese” mú-
zeumba, ahol megismerkedhet-
tünk a leghíresebb lengyel mesehõ-
sökkel. Ezután egy szuper flypark-
ba vittek minket, ahol mindenki el-
vesztette a lába alól a talajt, és egy
õrületes 2 órás ugrálásba kezd-
tünk. Egész nap fantasztikusan
éreztük magunkat. 

Szerdán síelõs napunk volt,
amit az elõzõ napi kitartó havazás-
nak köszönhetõen nagyon jó pá-
lyán tölthettünk. Ekkorra már az
elõször síelõk is egész magabizto-
san siklottak a havon, a „profik”
pedig ugratót építettek, és azon
fejlesztették síugró olimpikoni ké-
pességeiket. Páran gyanúsan a kö-
vetkezõ téli olimpiára is sikeresen
kvalifikálták magukat. Késõ dél-
után ápoltuk a lengyel-magyar ba-
rátságot, és diszkóban voltunk az
iskolában, ahol nagyon jól éreztük
magunkat lengyel iskolás társaink-
kal.

Csütörtökön nagyon sûrû
napunk volt. Délelõtt különbözõ
programokon vettünk részt Ustrzy-
ki Dolnéban, melynek keretében
többek között ellátogattunk egy ré-
gi malomba, ahol isteni finom ke-
nyeret kóstolhattunk töpörtyû-
krémmel megkenve. Ezután kor-
csolyázni mentünk a helyi koripá-
lyára. Itt nagyon sokat nevettünk,
estünk-keltünk. Délután a sífutásé
volt a fõszerep, ehhez külön felsze-
relést kaptunk. Sikeresen vette

mindenki ezt az akadályt is. 
Pénteken elérkezett a Len-

gyelországban töltött utolsó prog-
ramokkal tûzdelt napunk. Délelõtt
ismét az iskolába látogattunk krea-
tív foglalkozásra, majd egy közös
sportvetélkedõn vettünk részt a
lengyel diákokkal. Egyes társaink
nagyon vidám perceket szereztek
nekünk a sorversenyeken nyújtott
teljesítményükkel, mivel utolsó vé-
rükig, saját testi épségüket sem kí-
mélve küzdöttek a csapatuknak
megszerzendõ pontokért. Sajnos
délután elérkezett az ideje a
Malykrol pályán az utolsó síelés-
nek. Addigra már mindenki felbá-
torodva és magabiztosan csatolta
fel síléceit, és siklott le a havas lej-
tõn. Visszaérve a szállásunkra ösz-
szepakoltunk, és elfogyasztottuk
utolsó vacsoránkat, az isteni túrós
palacsintát. Egész héten nagyon fi-
nomakat ehettünk vendéglátóink
jóvoltából, és még a híres céklale-
vest is megkóstolhattuk. 

Szombat reggel 8 órakor
búcsút intettünk Ustrzyki Dolné-
nak, és elindultunk Zamárdi felé.
Utunk most szerencsére nem nyúlt
olyan hosszúra, mint odafelé, így
este fél hétkor begurultunk az is-
kola elé, ahol már nagyon vártuk a
találkozást szüleinkkel. Köszönjük
Lõrincz Éva, Técsi Nóra és Márton
Kata tanárnõknek a szeretõ gon-
doskodást, és azt, hogy végig olyan
jófejek voltak velünk.

Szerintem minden ottlévõ
diáktársam nevében mondhatom,
hogy fantasztikusan éreztük ma-
gunkat, és egy felejthetetlen él-
ménnyel gazdagodtunk. Köszönjük
mindenkinek, aki ezt lehetõvé tet-
te.

Gamauf Luca /8o./
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Iskolai sport

Január 28-án megyei tollaslabda diákolimpia verseny
volt Kaposváron.
A kicsik bemutatkozása aranyosra sikerült. Régenyi

Mátyás 1., Csákovics Helka 5., Balog Zorka 7.
A folytatás kemény csatákat és bronzérmet hozott.
Horváth-Hajmási Elõd 3., Bertalan Balázs 5., Szabó
Csanád Gyula 6. Majd jött, játszott és mindenkit

legyõzött Kivágó Fanni!
A nagyfiúk csatája is komoly küzdelmeket hozott. Itt
még hiányzik az érem, de óriási a fejlõdés. Csikós
Péter 5., Ács Tamás Levente 6., Szentkuti-Kiss Örs
9.

Február 14-én regionális forduló volt Pécsett.
Régenyi Mátyás 2., Horváth-Hajmási Elõd 7.,
Kivágó Fanni 4. Matyi és Fanni a balatonboglári
országos döntõbe jutott!

Horváth Izabella a megyei úszó diákolimpián 100m
mellúszásban 4., 100m gyorsúszásban 5. lett.

/G.T./

NABE  HÍREK

Február 3-án meghívott vendégünk Csór Krisztina
volt. Elõadásának címe: „Kézmûves csodák világa“.
Az újrahasznosítást fontos feladatnak tartja õ is, mert
ez a környezetvédelem egyik alapja. Igen elgondol-
kodtató  és hasznos tanácsokkal ismertetett meg ben-
nünket.
Minden anyag és tárgy új életre kel a keze alatt.
Ötletes, kézzel készített munkák: táskák, terítõk, apró
ajándéktárgyak, kötények kerülnek ki mûhelyébõl.
Nemcsak szelektív gyûjtéssel tudjuk támogatni az új-
rahasznosítást, hanem azzal is, ha megtaláljuk azokat
a vállalkozókat, akik a feleslegessé vált anyagokból új
tárgyakat készítenek.
Krisztinát tudatos, elszánt környezetvédõnek ismer-
hettük meg ezen az estén.
Február 8-án ünnepelte a zamárdi csoport megalaku-

lásának 25 éves évfordulóját.
A rendezvényen részt vettek - tagjainkon kívül - meg-
hívott vendégeink: Csákovics Gyula polgármester úr,
Szauer Rózsa a NABE elnöke, a NABE elnökségének
tagjai, csoportvezetõk, képviselõ-testület tagjai, intéz-
ményvezetõk, a civil szervezetek képviselõi, támoga-
tóink.
Nagy örömet szerzett nekünk negyedszázados mun-
kánk elismeréseként a polgármester úrtól kapott ki-
tüntetés. Rajta kívül Szauer Rózsa és Telegdi Ágnes
írónõ - tiszteletbeli tagunk - méltatta csoportunk tevé-
kenységét.
Köszönet a fellépõknek: Schwarcz Ildikónak citerajá-
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tékáért és énekéért, Szakáli Annának a szavalatáért,
Széles Ágotának a népdalokért. Végül, de nem utol-
sósorban Szugfill Zsoltnak, a Sulyom táncegyüttes ve-
zetõjének a fergeteges táncmûsorért.
Rendezvényünket szeretetvendégség zárta, a tagok ál-
tal készített finomságokat jó hangulatú beszélgetés
közben fogyasztottuk el.

Víz világnapi megemlékezésünket március 22-én 15
órai kezdettel tartjuk a Bácskai utca végén. Felnõtte-
ket, gyerekeket sok szeretettel várunk!

Kajdi Tiborné

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

2020  március 9-én (hétfõn) 17 órakor a Közösségi Házban
Horváthné Grosch Erika mentõs tiszt tart elõadást, melynek címe:

„Elsõsegélynyújtás, újraélesztés elméletben és gyakorlatban”.
Témák között szerepel: szív és érrendszerbeli betegségek, vérzéscsillapítás, rándulás, ficam ellátása,
újraélesztés, égési sérülések, ájulás, daganatos betegségek, légzõszervi betegségek, stb. Az 1 órás elõadás
után gyakorlatban is ki lehet próbálni az újraélesztést, sérülések kezelését, stb.
Az elõadás életmódtanácsokkal fejezõdik be. Tagjaink közül néhányan tavaly Pápán a gyakorlatban is
kipróbálták az újraélesztést.
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Köszönjük, hogy egyesületünk
tevékenységét/szûrések,elõadások,

egészségnap/

2019. évben is támogatták.

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

18152614-1-14

adószámra  tehetik meg. Köszönjük!

Zamárdi Egészségõr Egyesület

BATYUS BÁL

Február 1-jén negyedik alkalommal rendezte meg
egyesületünk a „Batyus bált”, melynek minden
évben az a célja, hogy az egészségügyi elõadások-
hoz, szûrésekhez saját forrást biztosítson  az
1 %-os felajánlás mellett.
Bár idén kevesebben jöttek el - hiányoztak a jó-
kedvcsinálók (Domján Zoli és csapata)- a bál han-
gulata jó volt.

Köszönjük a rengeteg tombola-felajánlást, több
mint 44 felajánlás érkezett. 

Kiemelt támogatóink:
Csákovics Gyula polgármester, Domino 2003 Kft,
Szili Grill,Hausmann Étterem,Zamárdi Dohánybolt,
Szent Kristóf Étterem, Norbi ABC, Pizza Zamárdi,
Imre büfé, Újvári Erzsébet, Máltai Szeretetszolgálat,
CBA Zamárdi, Tesco Siófok, Szántódi SPAR, Szán-
tódi DM, Szántódi Gyógyszertár.
A magánszemélyek több mint 30 tombolát hoztak,
õket helyhiány miatt név szerint nem tudjuk
felsorolni, de ezúton is szeretnénk nekik megkö-
szönni felajánlásaikat, melyek nagymértékben
hozzájárultak a bevételhez.
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Március 18-án,
Ede névnap al-
kalmából szeret-
nék emlékeztet-
ni Margó Ede
s z o b r á s z m û -
vészre, aki
Zamárdit tekin-
tette igazi ottho-
nának. 

Margó Ede (Morgenstern) 1872. május 08-án szüle-
tett Budapesten egy szegény család harmadik gyerme-
keként. Mûvészeti iskoláit a fõvárosban végezte. 

1892 végén ösztöndíjat nyer, 2000 koronát, amivel ki-
utazik Párizsba és beiratkozik a Denys Puech által ve-
zetett „JULIAN Akadémiára”. Itt rengeteget tanul és
nagy hatással van mûvészetére Párizs, Rodin és a kor-
társak munkái.

1899-ben Agónia c. dombormûvével a Párizsi Szalon
„Mention Honorable” kitüntetését nyeri el. A dom-
bormûvet a Nemzeti Galéria megvásárolja, ma is
megtekinthetõ az irodaépület folyosóján.

1900-ban a párizsi világkiállítás bányászati pavilonjá-
nak Martinacél c. dombormû sorozatával is elismerést
szerez a magyar és francia mûvészvilágban.

A Julien Akadémia elvégzését követõen hazajön, és
itthon kezd dolgozni, megrendelésekre és pályázatok
nyerteseként. Munkássága sokoldalú, egyaránt készít
síremlékeket, épületszobrokat, önálló szobrokat és
dombormûveket. Állandó lakója a Százados úti mû-
vésztelepnek, ahol él és dolgozik is szobrain.

1913 körül telket vásárol és kis nyaralót építtet
Zamárdiban a parti parcellázások során a „tanárso-
ron”, a mai Széchenyi utca elején. Ettõl kezdve egyre
több idõt tölt itt, ahol a kertészkedésen kívül sokat
fest, és papíron tervezi elkészítendõ szobrait. Sok idõt
tölt együtt Pugin Leóval, aki nevelt leányának, Gara-
mi Olga férjeként, állandó lakosa volt Zamárdinak.
Saját „szórakozásaként” fest, képeinek tárgya legin-
kább a Balaton-part, a falu utcái és a szõlõhegyi dom-
bok. Tragikus hirtelenséggel, 1946-ban vérmérgezés-
ben elhunyt Zamárdiban,  itt is temették el.

Mûvei közül a településnek ajándékozza a „Magyar
fájdalom” szobrát, amit a trianoni ország- csonkító
döntés miatt érzett fájdalom ihletett. A szobor sok vi-
szontagság közepette 1956 után került ismét felállítás-
ra, de „A túlsó part felé” felirattal. A lakosság dönté-
se eredményeként 1991-ben ismét az eredeti néven
került át Zamárdi fõterére, és lassan a város „jelkép-
évé” vált.

A telepi kápolna megépítése dr. Purebl Gyõzõ taná-
csos nevéhez fûzõdik, és 1928-ban szentelték fel. A
kápolnához a mûvész egy Jézus-szobrot és egy Szent
Teréz-szobrot is készített. A szobrok ma is megtekint-
hetõk a kápolna homlokzatán és épületében.

A város lakossága ismerte és elismerte „szobrászát”, a
legszebb sétány és a hozzá tartozó tér Margó Ede ne-
vét viseli, a téren felállított szobra emlékeztet min-
denkit a mûvészre, aki ezer szállal kötõdött Zamárdi-
hoz.

A régi képeken Margó Ede a képek jobb oldalán áll,
a csónaknál csíkos trikóban, a csoportban kalapban és
öltönyben

Zamárdi, 2020 márciusa

Margó György

EMLÉKEZÉS  MARGÓ EDE  SZOBRÁSZMÛVÉSZRE 
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Vasárnap délután az volt a szórakozásunk, hogy le-
mentünk az állomásra, ott sétálgattunk. Akkor még
a lányoknak nem volt ám kísérõjük. A legények is
külön mentek, meg a lányok is. Úgy voltunk barát-
nõk négyen-öten, akik itt egy csomóba jártunk. Ha-
za kellett menni este nyolcra. 8 órakor volt az imád-
ság, harangszóra mindenkinek haza kellett menni.

A barátnõk hétköznap délután összejártak kézi-
munkázni, hímezni, horgolni. Ágynemût kézimun-
káztunk, csipkéket horgoltunk, hol egyik háznál,
hol a másik háznál.

Akkor a templomot a nagylányok díszítették szom-
baton. Ki volt írva két lány minden szombatra, föl
volt vezetve a listára, és minden szombaton ment a
két lány takarítani a templomba. Mentünk a falu-
ban, és megnéztük, ahol szép muskátli volt, azt el-
kértük, elvittük. Vasárnap délután, litánia után a
barátnõk visszavitték mindenhová a virágot.  

Csütörtökön mentünk az ismétlõbe* meg vasárnap
reggel, akkor volt hittanunk, és akkor hittan után
volt a mise, mentünk be énekelve a templomba. Ak-
kor még volt litánia is délután, mindenki ment a li-
tániára.

Május 1-jén majd minden lánynak volt májusfa,
akinek már volt udvarlója. Akkor a legények egybe-
jártak. Ez a falu három részbe volt osztva. Idáig,
ahol mi lakunk, azt mondtuk, ezek a belféliek, ezek
meg erre az Új sorig a külféliek. Az Új sor külön
volt. De ha volt összejövetel, akkor az egész falu lá-
nya-legénye ott volt. 

Meg volt beszélve, hogy kitáncoljuk a májusfát. Sü-
töttek süteményt, ahol táncoltunk, meg bor volt, és
kint az udvaron nagy asztalon volt megterítve. Et-
tünk-ittunk egy kicsit, meg táncoltunk. Volt a falu-
ban jó pár ember, akinek volt harmonikája, és azt a
legények mindig megfogadták. 

Nyáron az utcán voltak nagyobb helyek, és oda-
mentek a lányok, legények, és úgy játszottunk: Há-
tulsó pár elõre fuss! Mi a templomnál szoktunk ját-
szani. Ottan még volt úgy, hogy vasárnap délután,
litánia után fogadtak a legények harmonikást, ne-
künk a Matyikó Fránci bácsi – a templom mellett
lakott -, az volt mindig a muzsikásunk. 

Augusztusban volt a kenderáztatás. Minden háznál
volt kender. Fölnyûttük a kendert, kis kévébe kötöt-
tük, összeraktuk, megszárogattuk. Ez augusztus

eleje volt. Száradt 8-10 napig. Kévébe kötöttük
megint, és vittük le a Balatonba. A Balatonban áz-
tattuk 8-10 napig. Le volt cövekelve, hogy a vihar ki
ne vigye. Utána kiszedtük és kivertük, kiráztuk a
Balatonba. Hazahoztuk, kint a szürüben kitereget-
tük, hogy száradjon. Utána kitilultuk. Még ’35-ben
is tilultunk. Gerebennyel kifésültük. Fonatokat csi-
náltunk.

Szeptemberben elkezdõdött a kendernyomás, ak-
kor este összejött a lányság, huszan-huszonöten. A
kerítés mellett volt a kendernyomás. Deszkakeríté-
sek voltak akkor még. Oda tettek le deszkát a föld-
re, mellé, és a deszkakerítésbe fogództunk, és
nyomtuk a lábunkkal a kendert. Utána volt kalács,
szõlõ, ettünk, és akkor jött a harmonikás, aztán tán-
coltunk egyet. 

Sokáig emlegettük szegény Friesz Bözsivel meg
Szincsák Margittal is, mi ’13-ban születtünk, a Ker-
tész Piroska néni meg a Bozsokiné ’05-06-beliek
voltak, mihozzánk már nagylányok voltak, mi meg
fiatalok, gyerekek, és elhívtak bennünket, jaj, de
örültünk!

Szeptember 8-án volt a búcsú. Búcsú hetében az
egész faluban meszeltek. Kuglófot sütöttünk, vág-
tuk a kacsákat, tyúkokat. Ebédre volt tyúkhúsleves,
tyúkpörkölt, kacsahús vagy libahús, kuglóf meg ka-
lács. Abban az idõben még nem volt torta.  A roko-
nok a falukból kocsival jöttek, már reggel, a misére.
Nagy búcsú volt a falu közepén, a kocsma elõtt. Volt
ringlis, mézeskalács, csecsebecse, játék, csináltak
mézes szörpöt, volt 8-10 sátor. Mise után a gyere-
kek a sátorok között mentek, nézelõdtek, vásárol-
tak. Litánia után megtellettek a sátrak néppel. A
kocsmaudvarban a fiatalok délután harmonikára

táncoltak, estig. Este a Szállodában** volt a nagy
bál. Cigányzene volt. A lányok 15 évesen mehettek
a bálba, a fiúk 16-17 évesen. Csizmában és fekete
vagy sötétkék ruhában voltak. A bál 4-5 óráig tar-
tott.

Nagylányok csak akkor lettünk, ha kimaradtunk az
ismétlõbõl, akkor mehettünk a bálba az édes-
anyánkkal. Ott volt velünk édesanyánk, és éjfélkor
mentünk haza. Bál egy évben csak háromszor volt.
Búcsúkor, szilveszterkor meg húsvét után. Elõször
rózsaszín ruhában voltunk, utána aztán mentünk
mindenféle ruhában. Szeptember 8-án volt a búcsú,
akkor mentünk el elõször a bálba. Addig mindenki-

A ZAMÁRDI FIATALOK HÉTKÖZNAPJAI ÉS ÜNNEPNAPJAI AZ
1920-AS, 1930-AS ÉVEKBEN
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nek hosszú haja volt pántlikával, és akkor, mikor
ment elõször a bálba, akkor lett csak kontya. Akkor
a lányok összebeszéltek, na, mostan kontyunk lesz!
Nagy örömmel mentünk, akkor már voltak nem
csak mihozzánk való legények, hanem idõsebbek is,
és elhívtak minket táncolni. Az nekünk nagy él-
mény volt. 

A faluban nagy ünnep volt a Vendel. Okt. 20-a. Ak-
kor nem fogtunk be a kocsiba vagy szekérbe, mert
valamikor nagyon régen még az ükapáink mondták,
hogy nagyon nagy állatvész volt. Megfogadták, hogy
azt a napot megtartják, a Jóistennek szentelik, azon
a napon nem fogják be az állatokat. Se lovakat, se
ökröket. Se ki nem hajtották a mezõre. Akkortáj-
ban szoktunk szüretelni. Elõtte való nap mindenki
kivitte a szekerét vagy kocsiját a szõlõbe, és Vendel
napján elmentünk reggel a misére, utána mentünk
szüretelni. Este megint nem húzták be, kint maradt
a határban a kocsi meg a szekér. Ez fogadalom volt
és megtartottuk. 

Õsszel voltak a kukoricafosztások, akkor is össze-
jártak a fiatalok, kint volt a fészerben, és a lányok,
legények, rokonság, a barátnõk, barátok mentek,
aztán fosztottak. Elénekelgettünk, a legények elbo-
rozgattak. 10-11-ig elfosztogattunk. Õsszel ez volt a
dolgunk. Akkor még a pallásra kellett vinni a kuko-
ricát, nem voltak még górék. 

Télen tollfosztóba jártunk. Minden háznál voltak li-
bák, kacsák. Meg volt beszélve a faluban a lányok-
kal, hogy most ide megyünk tollat fosztani, most ha
elfogyott, 3-4 este, másik helyre megyünk. Egész té-
len evvel volt a szórakozásunk. Ottan voltunk nyol-
can-tízen, és mikor vége lett a tollfosztásnak, akkor
megkínáltak bennünket tésztával, jött a muzsikás,
egyet táncoltunk. A tollfosztás 9-10 óráig tartott.
Este mentünk 6 órakor. Jöttek a legények, akinek
már volt udvarlója, hazakísérte, egy kicsit elbeszél-
gettek a kapuban.

December elejibe elkezdõdött a disznóvágás. Kará-
csonyra mindenki vágott disznót. Akkor még szal-
mával perzseltek. Amikor a hurkába megfõztük a
rizsát, akkor egy kis pecsenyét is sütöttünk, és a ro-
konoknak tányérban, ruhával fölfogva vitték a gye-
rekek. Töltötték a hurkát, a kolbászt, a májast, más-
nap a rokonságnak vittek kóstolót. Este nagy vacso-
ra volt. Nyársnyújtás is volt. Lány voltam, Krizsán
Margittal fölöltöztünk maskurába, hogy meg ne is-
merjenek bennünket, és egy nagy póznára kötöt-
tünk szatyrot, bele egy üveget, az ajtót kinyitottuk,
bedugtuk a nyársat. Elég volt ám húzni az ajtót.
Mások is jöttek velünk, segítettek. Tettek a szatyor-

ba húst, kolbászt, hurkát. Volt, aki megviccelt ben-
nünket, nyers véres hurkát adott. Valakinél odamá-
zolták a falra a véres hurkát. Ebbõl nagy zûr lett.
Minden disznóvágáskor volt nyársnyújtás, akárkinél
volt az.

Nagyon szép volt a fiatal életünk. 

*Az 1868-as törvény szerint 12-15 éves kor között
kötelezõ képzés volt.
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PULTOS FELVÁGOTTAKKAL
ÉS SAJTOKKAL IS

várja régi és új Vásárlóit a hét minden napján.

Zamárdi, Szent István út 41/A.



2020. március 19.oldal Zamárdi Hírmondó

„A virágot a napfény bontja
ki, az emberi lelket a szere-
tet.“

/Gárdonyi Géza/

A Katolikus Karitász - mint

minden évben - idén is gyûjt tartós élelmiszert a nagyböj-

ti idõszakban.

Karácsony elõtt 15 rászorulót tudtunk támogatni a kapott

és vásárolt élelmiszerbõl. Szeretnénk, ha most is sikerül-

ne ez.
A helyi gyûjtés március 28-tól április 6-ig tart. Adomá-

nyaikat-élelmiszert vagy annak beszerzésére fordítható

pénzt - a szombat esti és vasárnap reggeli misék elõtt he-

lyezhetik el az erre a célra kitett kosárba.

Van lehetõség a Karitász teremben /Honvéd utca - Fõ ut-

ca sarkán/ is leadni: április 6-án - fogadónapunkon - 14

és 16 óra között.

Segítõkészségüket, jólelkû támogatásukat a rászorulók

nevében is köszönjük!

Második negyedévi fogadónapjaink:

április 6., május 4., június 8.

Telefonos elérhetõségünk:

348 - 524; 30 - 373 - 4760.

Bemné Schneider Mária

2019-2020 tavaszi sorsolás

Dél-Balatoni FC Balatonszemes – Zamárdi Petõfi SE - 2020. február 22. 14.00 Balatonszemes

Zamárdi Petõfi SE – Fonyódi Petõfi Se - 2020. február 29. 14.00 Zamárdi

Berzence SE – Zamárdi Petõfi SE - 2020. március 8. 14.30 Berzence 

Zamárdi Petõfi SE – Balatonföldvári SE - 2020. március 14. 14.30 – Zamárdi

Mezõcsokonya SE – Zamárdi Petõfi SE - 2020. március 21. 15.00 - Mezõcsokonya

Zamárdi Petõfi SE – Kiskorpádi SE - 2020. március 28. 15.30 - Zamárdi

Lengyeltóti VSE – Zamárdi Petõfi SE - 2020. április 5. 16.00 – Lengyeltóti

Zamárdi Petõfi SE – Böhönye KSE -  2020. április 1. 16.30 – Zamárdi

Karád SC – Zamárdi Petõfi SE – 2020. április 19. 17.00 – Karád

Juta SE – Zamárdi Petõfi SE -  2020. április 26. 17.00 – Juta

Zamárdi Petõfi SE – Csököly Ö.SE - 2020. május 2. 17.00 – Zamárdi

Balatonberényi SE- Zamárdi Petõfi SE - 2020. május 17. 17.00 -Balatonberény

Zamárdi Petõfi SE – Kaposmérõi SE - 2020. május 16. 17.00 – Zamárdi

Öreglaki Medosz SE – Zamárdi Petõfi SE - 2020. május 24. 17.00 – Öreglak

Zamárdi Petõfi SE – Somogyvár K.Ö.SE - 020 május 31. 17.00 - Zamárdi

KARITÁSZ HÍREK

ZAMÁRDI PETÕFI SPORTEGYESÜLET



Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2020. március

Takarítás, szabás-varrás,
Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Könyvkötõ
Várnagy Miklós

Siófok, Kálmán Imre sétány 2B/8.
Tel.: 06-20-9615-834,

e-mail:mvarnagy@freemail.hu

vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevéltartó,

vendégkönyv és étlaptartó készítését.

Kiss-Ék

Református istentisztelet:
a  Zamárdi, Siófoki u. 20. sz.

alatti Imaházban
minden vasárnap délelõtt

10 órakor
Bibliaóra:

szerda 17 óra 30
(októbertõl májusig) 

Református Lelkészi Hivatal
nyitva:szerdán 16 órától,

illetve személyes egyeztetés alapján.
Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com
Lelkész:

Apostol Anna Klára

Zamárdi plébániatemplom:

MISEREND

Miserend 2020. március

szerda                              18:00 óra

csütörtök,                        18:00 óra

péntek                         18:00 óra 

Péntek                17:30 Keresztút

szombat                       18:00 óra

vasárnap 9:00 óra

(a kápolnában nincs mise)

Balatonendréd
vasárnap 10:00 óra

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:


