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Dsida Jenõ 
Temetõben 

Köröttem csend - és temetõ.
Csak néha suttog valami,
csak néha lehet hallani:
ez õ, ez õ, ez õ! - 
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temetõ.

Én hajtott fõvel ballagok, 
s a néma árnyak szembe jönnek,
s a sírkeresztek rámköszönnek,
és mind az igazi Nagyok -
Én, a halottak ismerõse,
révedõ szemmel ballagok.

Utánam huhog a Jövõ,
a Múlt, Jelen, a sok kereszt,
s az árnyak kara zúgni kezd:
ez õ, ez õ, ez õ! -
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temetõ.

forrás:margitanyakepeslapjai.bloglap.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2020. október 1-jei ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda munkatervének elfogadása

- megtárgyalta a Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda vezetõje által beterjesztett, az Óvo-
da 2020-2021 évre szóló munkatervét és azt jóváhagyta.

2. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 kódszámú, „Új bölcsõde létrehozása Zamárdiban” tár-
gyú közbeszerzési eljárás megindítása

- döntést hoz az „Új bölcsõde létrehozása Zamárdiban” közbeszerzési eljárásban szerep-
lõ mûszaki tartalom megvalósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés csatolt ajánlatté-
teli felhívását és dokumentációját.

- közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak szerint
jelöli ki:

- dr. Kerekes Gyöngyi – jegyzõi feladatokkal megbízott aljegyzõ – Zamárdi Város Ön-
kormányzata – jogi szakértõ – bíráló bizottság elnöke

- Csécsi Tamás – Adó és Pénzügyi Osztály pénzügyi ügyintézõ - Zamárdi Város Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatal – pénzügyi szakértõ

- dr. Fülöp Gyula - jogi és közbeszerzési szakértõ

- Sturcz Mihály közbeszerzés tárgya szerinti mûszaki szakértõ

- közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezõk körét az alábbiak szerint határozza meg
a közbeszerzési szakértõ javaslatára: 

• PROFIT Építõipari és Kereskedelmi Kft.,Kaposvár, 
• MÉJE Építõipari Kft.,Kaposvár,
• Indukció Építõipari és Vállalkozó Kft.,Orci, 
• RFID Magyarország Kft.,Budapest,
• VATNER Ipari, Ker. és Szolgáltató Kft.,Kaposvár

- Bíráló bizottsági mûszaki tag szakértõnek Sturcz Mihály (Veszprém) egyéni vállalko-
zó 180.000 Ft-os ajánlatát elfogadja és azt a 2020-as költségvetés terhére biztosítja.

3. Zamárdi, Margó Ede sétányon a Kilátó u. és Keszeg u. által határolt területen ki-
alakított Fövenystrand wifi hálózatának kiépítése WiFi4EU pályázat támogatással

- nyertes ajánlattevõnek a TEAM-COMP Kft-t (Siófok) hirdeti ki bruttó 5.313.680 Ft
vállalási áron.

4. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Strandpályázat III.

belül 1 db szaniter konténer burkolása

- nyertes ajánlattevõnek a Fecske Kft.-t (Siófok) hirdeti ki bruttó 2.750.185 Ft vállalá-
si áron.



2020. november  3.oldal Zamárdi Hírmondó

5. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár Szervezeti és mûkö-
dési szabályzatának elfogadása

- jóváhagyja a könyvtár Szervezeti és mûködési szabályzatát, a könyvtár Könyvtárhasz-
nálati szabályzatát.

6. Zamárdi város települési szintû Esélyegyenlõségi Progamjának 2020. évi felülvizsgá-
lata

- megtárgyalta Zamárdi város települési szintû Esélyegyenlõségi Programjának 2020. évi
felülvizsgálatát, és azt az elhangzott módosításokkal együtt jóváhagyja. 

- Felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy az Önkormányzat a helyben szo-
kásos módon tegye közzé az elfogadott Helyi Esélyegyenlõségi Program módosított
változatát, valamint soron kívül küldje azt meg a Szociális és Gyermekvédelmi Fõ-
igazgatóság részére.

7. Zamárdi, Harcsa utca, 3441/13. hrsz.-ú ingatlant érintõ településképi ügy
- megtárgyalta a Zamárdi Város Polgármestere 924-12/2020. (08.07.) számú határo-

zata ellen benyújtott fellebbezést, és az alábbi határozatot hozza: 
Cziglényi Attila  Zamárdi lakos fellebbezését - a fellebbezés 2. pontjában leírtak 
kivételével elutasítja, és Zamárdi város polgármestere 924-12/2020.(08.07.) számú 
határozatát helyben hagyja. 

8. Idõsek köszöntése
Az idei évben a 65 év felettiek köszöntésével összefüggõ összejövetel elmarad, az 
utalványok kijuttatását megoldják. A képviselõ-testület az utalványok összegét 5.000,- Ft-
ra emelte az idei évben, mely szerepel az idei költségvetésben.

9. Szolgáltatási szerzõdés szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (marke-
ting tevékenységek) ellátására a TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 azonosító számú, ”He-
lyi piac fejlesztése Zamárdiban” c. projekt megvalósítása kapcsán (ez kötelezõ elem
a pályázatban).

- nyertes ajánlattevõnek a Media Solutions Kft.-t (Budapest) hirdeti ki bruttó

1.000.000 Ft vállalási áron.

10.Megbízási szerzõdés a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 azonosító számú, ”Többfunkci-
ós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban” c. projekt megvalósítása kapcsán
a projekt marketing tevékenységeinek ellátása keretében reklámfilm készítése és meg-
jelentetése c. elõterjesztést (kötelezõ elem a pályázatban) megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:

- nyertes ajánlattevõnek a Media Solutions Kft.-t (Budapest) hirdeti ki bruttó

1.016.000 Ft vállalási áron.

11.Kertmozi bérleti szerzõdésével kapcsolatos döntés

- a kertmozi bérleti szerzõdésének módosítására vonatkozóan 2020. évre bérleti díjként
500.000 Ft-ot állapít meg, mely összeg az Önkormányzat számlájára már befizetés-
re került.

- A 2021. évi konkrét bérleti díjra vonatkozóan, illetve a bérleti szerzõdéssel kapcso-
latban a jövõ évi szezon elõtt hoz döntést a képviselõ-testület.
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12. „DM Balaton-parti Futónap rendezvény 2021” 

- a DM Balaton-parti Futónap nevû rendezvényt engedélyezi 2021. május 2-án azzal,
hogy amennyiben a közterületen (szabadstrand, Part Bisztró) bármilyen beruházásra
kerül sor a kért idõpontban, az útvonalat módosítani szükséges.  Errõl a tényrõl az
Önkormányzat a szervezõket 2021. április 1-jéig értesíti. 

- a költségek (vizesblokkok kinyitása, üzemeltetése, hulladék összegyûjtés-szállítás, stb.)
fedezésére 500.000 Ft összeget, kaució (közterületi mûtárgyak esetleges rongálódása)
fizetésére pedig 100.000 Ft-ot határoz meg azzal, hogy mindkét esetben az összegek
a rendezvény megtartása elõtt 8 nappal kerüljenek befizetésre.

13.Digi Kft. betelepülési kérelme (Zamárdi 2652/12. hrsz.)

- engedélyezi a Digi Kft. részére a 2652/12. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a Voda-
fone Zrt. berendezés mellé történõ betelepülést 5 m2 nagyságban, a Vodafone Zrt
bérleti szerzõdésének idõtartamáig. A fizetendõ bérleti díj: 400.000 Ft+áfa/év.

14. JamBtl Ügynökség Kft. rendezvény megtartásával kapcsolatos kérelme

- engedélyezi a JAMBtl Ügynökség Kft. részére 2021. június 5-én megszervezésre kerü-
lõ családi nap rendezvényt a nagy fesztiválok által használt területen, 10.000.000 Ft fize-

tendõ bérleti díj megfizetése ellenében. 

- a rendezvény lebonyolítása elõtt további egyeztetéseket szükségesnek, illetve kéri, hogy
a szerzõdés-tervezetet a bizottság és a képviselõ-testület elé terjesszék be.

15.Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár elõterjesztései
- megtárgyalta a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár elõ-

terjesztéseit, és azokat elfogadja (2020. évi nyár értékelése, tájház és túravezetés be-
számoló).

- a nyári strandi tapasztalatok elfogadja a beszámoló elfogadásával egyidejûleg úgy, hogy
az elfogadást követõen a Polgármesteri Hivatal dolgozza fel a javaslatokat:

- azokat, amelyek költségvetést érintõ kérdések a költségvetés tervezetében munkálja ki,

- azokat a javaslatokat, amelyek a GAMESZ feladatkörébe tartoznak, vizsgálja meg a
GAMESZ vezetõje. 

- Az elfogadott javaslatokat követõ intézkedések vonatkozásában a hivatal tájékoztassa a
bizottságot a 2021. januári ülésén.

16.Zamárdi, Gyöngyvirág utcával kapcsolatos lakossági megkeresés

- kéri, hogy a hivatal vegye fel a kapcsolatot a 350/2. és 350/3. hrsz.-ú ingatlan kezelõ-
jével a problémák megbeszélése érdekében, illetve a Gyöngyvirág utcában a bizottság in-
dokoltnak tart egy behajtani tilos tábla – kivéve GAMESZ – kihelyezését. 

17. Zamárdi, Margittai utca 12. szám elõtti területen lévõ fa kivágására vonatkozó kérelem

- nem tartja indokoltnak, hogy a Zamárdi, Margittai utca 12. szám elõtti fa kivágásra ke-
rüljön. Kéri, hogy a GAMESZ a járda hibáit javítsa ki. 
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- egyetértve a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményével, nem látja bizonyított-

nak, hogy a kerítés hibája (felsõ fémrész szomszédos kerítéstõl történõ eltérése) a jár-

da felpúposodásából származik, mivel a lábazat sértetlen.

18. Zamárdi, Rózsa utca 97. szám elõtti járdával kapcsolatos kérelem

- megtárgyalta a Zamárdi, Rózsa u. 97. szám alatti ingatlan tulajdonosának (Göbész Kft.)
kérelmét és úgy dönt, hogy amennyiben a kérelmezõ vállalja saját költségén, hogy a jár-
dát olyan hosszban megépítik, ahol a szintkülönbség indokolja, akkor a képviselõ-testü-
let hozzájárul. 

19.Õstermelõi piac projekt mûszaki ellenõrzése

- a Zamárdi, Sport tér 2691. és 2692. hrsz.-ú ingatlanon Õstermelõi piac projekt mû-
szaki ellenõri feladatait ellátó Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft.- részére -a pályázatban
szereplõ és elszámolható mûszaki ellenõri díjon felül- saját erõbõl fizetendõ 355.000
Ft+áfa, összesen 444.500 Ft mûszaki ellenõri díj kiegészítést biztosít a becsült kivitelezési
díjnál lényegesen magasabb szerzõdött kivitelezési díj miatt.

20.Zamárdi Többfunkciós kiállító és bemutatótér energetikai tanúsítvány készítésére
megbízás

- a 2020. évi költségvetés terhére a Zamárdi Többfunkciós kiállító és bemutatótér energe-
tikai tanúsítvány készítésével megbízza Sturcz Mihály egyéni vállalkozót bruttó
100.000 Ft összegben.

21.Zamárdi, Sport tér 2691. és 2692. hrsz.-ú ingatlanon projekthez kapcsolódó útépí-
tési munkarész tervezésének elkészítése

- a 2020. évi költségvetés terhére a Zamárdi, Sport tér 2691. és 2692. hrsz.-ú ingatla-
non projekthez kapcsolódó útépítési munkarész tervezésének elkészítésével megbízza
Sturcz Mihály egyéni vállalkozót bruttó 150.000 Ft összegben.

22.Nánási Sailing Vitorlásiskola kérelme

- megtárgyalta a Nánási Sailing Vitorlásiskola kérelmét, és a bérleti lehetõségre vonatko-
zó kérelmét egy késõbbi bizottsági ülésen tárgyalják ismét, egységesen kezelve a vízpar-
ton bérleti szerzõdéssel rendelkezõ tevékenységeket.

23.Hethland Kft. 2021. évi horgászversenyre vonatkozó elvi állásfoglalás

- a Hethland Kft. 2021. évi horgászverseny idõpontjára vonatkozó kérelmét megtárgyalta.

- a horgászverseny jövõ évi idõpontjáról abban az esetben dönt, amennyiben a Hethland
Kft. az Önkormányzat felé fennálló tartozását rendezi 2020. október 15. napjáig. 

24.Veszprémi színházhoz busz biztosítása

- 2020. évben két pénteki alkalomra biztosítja a Közösségi Ház szervezésében a veszpré-
mi színházba történõ eljutásra a GAMESZ 13+1 fõs gépkocsiját. A kiadás fedezete a
2020. évi költségvetés.

Matyikó Zsuzsa
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Zamárdi Város Önkormányzat 
Jegyzõjétõl

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: 84/348-400, 348-711
E-mail:titkarsag@zamardi.hu

Hivatal kapu (KRID):505033145

FELHÍVÁS

Zamárdi, 2020. szeptember 1.
dr. Kerekes Gyöngyi

jegyzõi feladatok ellátásával megbízott aljegyzõ sk.
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A Belügyminisztérium Közfoglaltatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságnak
tájékoztatója a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

2020. szeptember
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FELHÍVÁS

Az ebnyilvántartás felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy több kutya nem rendelkezik ér-

vényes kötelezõ veszettség elleni oltással.

A 2020 tavaszán biztosított türelmi idõ lejártát követõen minden kutyatartónak gondoskodnia
kell arról, hogy kutyája a jogszabályban elõírt, érvényes veszettség elleni oltással rendelkez-
zen.

Kérjük, hogy aki a kutyája oltási kötelezettségének nem tett még eleget, az haladéktalanul pó-
tolja, ellenkezõ esetben a mulasztás bírsággal sújtható.

Felhívjuk az ebtartók, tulajdonosok figyelmét továbbá arra is, hogy a kutyákat 2013 óta kötele-
zõ transzponderrel (mikrochip) is ellátni, ennek elmulasztása szintén bírságot von maga után.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

JEGYZÕVÁLASZTÁS

Zamárdi Város Önkormányzata a megürese-
dett jegyzõi álláshelyre pályázatot írt ki. 
Az álláshelyre 19 pályázat érkezett. Ezekbõl
polgármester úr és egy három tagú bizottság
választotta ki a meghallgatandók körét. A
meghallgatások után polgármester úr dr. Ke-
rekes Gyöngyi (eddigi aljegyzõ asszonyt) ne-
vezte ki a jegyzõi pozícióba.
Munkájához sok sikert és jó egészséget kívá-
nunk!

MZs.

FIGYELEM!

Felhívjuk a közlekedõk figyelmét, hogy a
zamárdi Horváth közben a megállás nélküli
átmenõ forgalom megtiltásra került, melynek
betartását az elkövetkezõ idõszakban ellen-
õrizni fogjuk.

Az utca kis paraméterû lakóutca, az átmenõ
forgalom levezetésére nem alkalmas.

Kérjük, hogy erre a célra a megfelelõ para-
méterekkel rendelkezõ Endrédi utat vegyék
igénybe!

Együttmûködésüket köszönjük!

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Távozásával egy aktív közéleti személyiséget

veszítettünk. Gyászolja Zamárdi Város Önkor-

mányzata és civil közössége. Nyugodjon békében!

Tóth Imre Mihály
1938-2020
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ÓVODAI HÍREKTájékoztatás

Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott javasla-
tára Dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget ve-
zetõ miniszter úr nevében eljáró Dr. György Ist-
ván közigazgatásért felelõs államtitkár úr 2020.
szeptember 1-jei hatállyal a Somogy Megyei Kor-
mányhivatal Siófoki Járási Hivatal hivatalveze-
tõjévé nevezte ki Gyulai Lászlót.

Kinevezéséhez ezúton is gratulálunk. Munkájá-
hoz jó egészséget, kitartást kívánunk.

Csákovics Gyula polgármester

Gyulai László járási hivatalvezetõ és Csákovics Gyu-
la polgármester közösen köszöntik Zamárdi telepü-

lés egyik újszülött polgárát.

Szeptember 1-jén az óvoda megnyitotta kapuit, a cso-
portszobákat és az udvart izgatottan vették újra bir-
tokba a gyerekek. Az elsõ hetekben a „régi” ovisok
visszaszoktatásán és a legkisebbek beillesztésén volt a
hangsúly. Ismerkedõs, kapcsolatteremtõ játékokkal
segítettük a csoportos gyermekek összekovácsolását.
Örömünkre szolgált, hogy a nagyobbak szívesen vet-
ték pártfogásba és fogadták be az újakat.  

Idén is fõ célunk, hogy a gyermekeket minél több fe-
ledhetetlen játékban és élményben részesítsük. 

Szeptember végén az édesapák kaptak figyelmet.
Apák napja alkalmából minden ovis egy saját keze ál-
tal készített papír kisautóval lepte meg édesapját, ami
mellé egy aranyos versikét is tanultunk. 

Szeptember 28-án emlékeztünk meg a Magyar nép-
mese napjáról. Ilyenkor minden gyermek és felnõtt
kiemelt figyelemmel fordul a magyar nép meséi felé.
Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekek ismerjék
meg, értékeljék, és késõbb adják tovább ezeket a me-
sebeli kincseket. 

Szeptember utolsó hetében az állatoké volt a fõsze-
rep. A hét során széleskörû ismeretekhez segítettük

hozzá a gyerekeket a különbözõ tevékenységeken ke-
resztül. Állatos meséket hallgathattak nap mint nap,
állatos körjátékokban vehettek részt, valamint külön-
bözõ technikákkal barkácsolhattak csigát, cicát, bé-
kát, rókát. Közösen utánoztuk a hangjukat, mozgásu-
kat, felfedeztük a könyvekbõl lakóhelyüket, vagy,
hogy mivel táplálkoznak. Célunk továbbá, hogy kiala-
kuljon bennük az állatok iránti szeretet és a róluk va-
ló gondoskodás fontossága. A hét zárásaként 1-1 talá-
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lós kérdésre ügyesen válaszolva meglepetés plüss álla-
tot kaptak ajándékba.

Az elkövetkezendõ két hetünket felölelték az õszi
zöldségek és gyümölcsök. Ízleltük, szagoltuk, tapin-
tottuk õket, beszélgettünk betakarításukról, felhasz-
nálásukról. Minden csoport különbözõképpen hasz-
nálta fel ezeket. A szorgos kezeknek köszönhetõen

készült gyümölcssaláta, kompót, csalamádé, répator-
ta. Mindenki szívesen kivette részét a munkából és
büszkén csemegéztek az általuk készített finomságok-
ból.

Az õszi szünet elõtt pedig az október 23-ai nemzeti
ünnepünk alkalmából zászlót festettünk és tûztük ki
az emlékmûhöz. Óvodánk is nagy hangsúlyt fektet a
járványügyi intézkedések betartására. A szülõknek
köszönjük az intézkedésekkel járó kellemetlenségek
ellenére a szabályok betartását, amit továbbra is elvá-
runk. Az éves munkatervünket, az eddigiekhez hason-
lóan terveztük, így semminemû programtól nem foszt-
juk meg óvodásainkat, csak a szülõkkel közös progra-
mokat függesztettük fel. Az óvodai élményekrõl min-
dig beszámolunk, illetve óvodásaink, az elkészített
munkáikat hazavihetik. 

ISKOLAI HÍREK

Szeptember 1-jén iskolánk 193 tanulója nagy lelkese-
déssel vágott neki az új tanévnek. Rég nem találkoz-
tunk egymással, így nagy volt az öröm. Abban remény-
kedünk, hogy többet nem lesz olyan kényszerû távol-
lét, mint a tavaszi karantén idején.

Szeptember 10-én a 7. osztályosok, 13-án a hatodiko-
sok kaptak oltást.
Szeptember 23-án a Fekete István-nap alkalmából az
alsósok osztályonként a város területén akadályverse-
nyen vetélkedtek. A szülõi részvétellel és segítséggel a
játszótereken, parkokban kialakított állomásokon bi-
zonyíthatták felkészültségüket. 
A felsõsök a Balaton partján rendezett 9 állomásból
álló akadályversenyen Fekete István életérõl, mûvei-
rõl valamint a bagolyról adtak számot, de sok ügyessé-
gi feladatot is teljesíteniük kellett. Ezzel a sport nap-
ját is „letudtuk”.

A magyar népmese napja alkalmából a Városi Könyv-
tár által szervezett rendezvényen vettek részt tanuló-

ink. A mesevetélkedõn a negyedikesek csapatverse-
nyen ügyeskedtek, az 5. osztályosok a magyar népme-
sékkel kapcsolatos feladatlapot töltöttek ki.

Október 6-án osztálykeretben megemlékeztünk az
aradi vértanúkról.

12-én pályaorientációs napot szerveztünk. 
Az alsó tagozatosokhoz a délelõtt folyamán több 3.
osztályos szülõ is érkezett, akik érdekes elõadásokon
mutatták be szakmájukat. Így a kicsik az orvosok, er-
dészek, szakácsok, rendõrök, zenetanárok minden-
napjaiba kaptak betekintést.
A felsõsök játékos online- formában ismerkedtek kü-
lönbözõ foglalkozásokkal.

22-én az érvényben levõ járványügyi elõírásoknak
megfelelõen online mûsorral emlékezünk 1956 hõsei-
re.
Az õszi szünet után november 2-án találkozunk újra.

H.J.



Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2020. november

17. Pólik Ramóna: kígyó (világoszöld)

18. Püspöki Petra: süti (sárga)

19. Sipos Nadin: lepke (kék)

20. Szabó Gergely: teniszütõ (világoszöld, sötétzöld)

21. Tóth Martin: gokart sisak (kék, fehér)

22. Tuli Norbert: sárkánytojás (sötétzöld, fehér) 

A tavalyi 8. osztályosok kézlenyomatai az iskola kerítésén- a gyerekek munkái
Bodrogi Éva tanárnõ irányításával

1. Arnold Máté: szájmaszk  (szivárványszínû)

2. Balogh Eszter: juharlevél (kék)

3. Botlik Regina: festõpaletta  (lila, pettyes)

4. Bölcsik Zoltán: trombita (zöld-fehér)

5. Durkó Barnabás: kézilabda  (zöld)

6. Eidenpenz Bianka: hangjegy  (fehér)

7. Friesz Flóra: szív  (kék, csillogópigmentek)

8. Gamauf Luca: szmájli (piros)

9. Iberpaker Anna: szív (zöld)

10. Károlyi Elizabet:süti (sárga)

11. Király Áron: föld (zöld, sötétkék, világoskék)

12. Kiss András: LOL (szivárvány)

13. Kovács Gréta: kagyló, juharlevél (kék)

14. Major Noémi: gitár (fekete)

15. Orbán Gergõ: baseball „labda“ (piros-fekete)

16. Orosz Benedek: sárkány (zöld-piros)
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK 

A közösségi életet illetõen nehéz idõk járnak, de azért
a lehetõségek szerint igyekszünk minden tõlünk telhe-
tõt megtenni, hogy a kulturális élet Zamárdiban ne
szoruljon csak a házak falai közé:
A szezonban, bár korlátozott nyitvatartással, de „élt
és virult” a tájház. Íme, egy rövid beszámoló:
Látogatóink teljes képet kaptak városunk hagyomá-
nyairól és jelenünk érdekességeirõl:
- a régi zamárdi népélet beszédes tárgyai;
- a fürdõtelepi élet története tablókon a kezdetektõl
máig;
- jelenünk érdekességei drónfelvételes filmeken Dö-
me Tamás jóvoltából. 

Látogatói statisztika:
Nyitvatartás: 35 alkalommal 10:00-12:00-ig.
Felnõtt: 276, diák: 147, nyugdíjas: 51, kisgyerek: 17,
összesen: 491 fõ.
Napi átlag látogatószám: 14 fõ. (Egy nagyobb város
múzeuma is elégedett lehetne ezzel a számmal, ha a
nyitvatartási idõ mennyiségét tekintjük!)

A másik szezonális szolgáltatásunk
az erdei túravezetés volt. Nemcsak
„sima” erdei sétát vezettem, hanem
zamárdi honismereti, természeti,
történelmi érdekességeket mesél-
tem a résztvevõknek, idegenveze-
tõjük voltam.
A program során útba ejtettük az
Egészségkertet, a Fõ utca látnivaló-
it, érdekességeit, Szamárkõt, kilá-
tót, ahol a panoráma látnivalóival
ismertettem meg õket. Fõ pihenõ-
hely a Vaskeresztnél volt. Ott az is-
kolás gyerekeknek bemutattam és

megtanítottam egy egyszerû, de nagyszerû népi ügyes-
ségi játékot, a kavicskapót. Csak öt kavics kell mind-
össze hozzá.  
Kilenc alkalommal, szerdánként vezettem a kirándu-
lásokat, a résztvevõk összlétszáma 133 volt, átlag 15
fõ. Sikeres programunk volt, jövõre folytatandó!

Nyáron kezdtem el a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es évek
zamárdi népéletének megörökítését. Eddig körülbelül
50 beszélgetést folytattam, elsõsorban 80-90 éves né-
nikkel, bácsikkal egy kérdõív alapján. Már eddig is
fantasztikus anyag gyûlt össze, évtizedekre megörökít-
ve zamárdi szellemi kincseket! E közben régi fotók
tömkelegét is lefotózva nemcsak szóban, vizuálisan

idézõdik meg a hajdan volt élet.
Igaz, lehetne zamárdi atlantisz a té-
ma címe, de remélhetõleg csak
részben igaz ez, mert szellemi ma-
gokról lévén szó, ezek a kornak
megfelelõen bármikor kicsíráztat-
hatók, mert a múlt alattunk van,
azon állunk, nem pedig mögöt-
tünk!
Aradi vértanúinkról az évek óta ha-
gyományos mód szerint emlékez-
tünk meg. A kivégzés napjának haj-
nalán idén is volt két futó, ki végig-
haladt a vértanúinkról elnevezett
utcákon. Délután pedig 40 fõbõl ál-

ló csapat kerékpározott. A Magyar fájdalom-szobor-
nál felidéztük szabadsághõseink utolsó szavait, élettõl
búcsúzó gondolatait, majd a Himnuszt követõen nye-
regbe pattantunk. Visszaérve közös fotóra álltunk
össze, s mindenki megkapta a szokásos kitûzõ jel-
vényt. Elszavaltuk a Szózat elsõ versszakát, végül a
mécsesek meggyújtásával zártuk az emlékezést. Idén
is sok zamárdi gyermek szívét érintette meg.
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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

- pólók (nõi-férfi fazon) Zamárdi a

Balaton szíve logóval

- Baseball sapka

Szájmaszk kapható 5 -féle színben 1000 Ft / db

Színes és fekete-fehér fénymásolás,
nyomtatás, scannelés: 35 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / oldal

Irodánkban kapható a zöld hulladék szál-
lítására alkalmas, biológiailag lebomló zsák:
100 Ft/db,
kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db.

Nyitva tartásunk:
A Magyar Turisztikai Ügynökség illetve a
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztõ Nonprofit
Zrt. által kiírt TFC-3.1.1-2020 Tourinform
Irodák és információs pontok felújítása pályáza-
ton elnyert 23.787.731 Ft összegû támogatással a
Zamárdi Tourinform Iroda fogadó terei teljes
körûen, az ügynökség belsõ arculati
kézikönyvének megfelelõen megújul.

A felújítási munkálatok tervezett kezdete : 2020.
november 2. 
A felújítási munkálatok tervezett vége: 2021.
február 28. 
A felújítási munkálatok és az átadás végeztével az
iroda újra nyitásáról tájékoztatni fogjuk a kedves
lakosságot.
Személyes ügyfélfogadásunk szüneteltetésével az
irodával folytatandó kommunikációt kérem e-
mailben tegyék meg, írásban állunk továbbra is
rendelkezésükre.

Elérhetõségünk:
zamardi@tourinform.hu
www.zamardi.hu

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Az 56-os városi ünnepségünk rendhagyó módon zaj-
lott, de ez e nehéz idõkben nem meglepõ. Most csak
azt tudjuk megtenni, amit még éppen lehet. 
Az iskolások maguknak adtak mûsort és a közösségi
házi koszorúzást is közönség nélkül tehették meg.
Délután körülbelül húszan kisétáltunk kellemes, na-
pos idõben a Vaskereszthez. Ott ez alkalommal nem
a budapesti eseményeket elevenítettük fel, hanem
példákat soroltunk fel Kiss Valér és Kiss János akkori

átélõk közremûködésével, hogy milyen szenvedése-
ket, gyötrelmeket éltek át a zamárdiak helyben a kom-
munista diktatúra által.
Két vers is keretezte a visszaemlékezéseket, majd egy
kis szeretetvendégségre került sor. A visszaérkezést a
templom téri koszorúzás követte. 
Az újabb résztvevõkkel bõvült közönség körében
Csákovics Gyula polgármester és Matyikó Zsuzsanna
alpolgármester asszony helyezte el az emlékkõnél a

város koszorúját. Nyilván a járvány-
helyzet miatt összességében keve-
sebben voltak az ünnepségen, mint
máskor, de nagy örömömre szol-
gált a sokszínûség, hogy együtt vol-
tunk fiatalok, diákok, idõsek;nyara-
lótulajdonosok és állandó lakosok.
A Szózattal záruló ünnepség zár-
szavában elhangzott, reményked-
jünk abban, hogy jövõre már maszk
nélkül állhatunk itt, és arra kértük
a litániára menõ asszonyokat,
imádkozzanak ezért is. 

GP (közház)
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Zamárdi Advent 2020

Kedves Zamárdiak!

Zamárdi Város Önkormányzata , a Zamárdi Tourinform Iroda, a NABE Zamárdi Csoportja, a
Zamárdi Napköziotthonos Óvoda szülõi munkaközössége és helyi vállalkozók együttmûködésében
szeretettel meghívjuk Önöket a 2020. év adventi vasárnapjain tartandó közös ünnepi hangulatú ösz-
szejöveteleinkre. 

Idén színpadi programokat sajnos nem áll módunkban biztosítani, de az ünnepi ráhangolódáshoz
mindent megteszünk minden hétvégén forralt borral és karácsonyi dalokkal.

Helyszín: új Termelõi piac 

Idõpont:advent vasárnaponként 17:00-20:00

November 29.: Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja szeretetvendégséggel vár mindenkit

December 6.: forralt bor, büfé, zsíros kenyér, meleg egytálétel Horváth Sándor közremûködésével

December 13.: forralt bor, büfé, zsíros kenyér, meleg egytálétel Horváth Sándor közremûködésével

ADVENTI VÁSÁR A ZAMÁRDI ÓVODA SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK KÖZREMÛKÖ-
DÉSÉVEL

December 13-án 15 órától adventi sütemény és karácsonyi dekorációs kellékek vására a Piac téren

December 20.: forralt bor, szegedi halászléfõzés Elter Imre (és barátai) közremûködésével ( helyben
fogyasztásra és elvitelre is )

Ezúton is köszönjük a közremûködõ vállalkozók/képviselõk együttmûködését!

FELHÍVÁS KÉZMÛVES TERMÉKEK BEMUTATÁSÁRA!

Vegyük birtokba együtt az új termelõi piacot Zamárdiban! 

Várjuk minden olyan kézmûves terméket készítõ vállalkozó jelentkezését, aki szívesen népszerûsíte-
né magát és termékeit az új piac modern kiállítóhelyeinek egyikén!

A kitelepülés ingyenes, világítás megoldott. Legyen az sajt, méz, levendulából készített érdekességek,
szörpök, lekvárok, szappan bármi, amivel szívesen kitelepülne advent bármelyik vasárnapján az ad-
venti ráhangolódásos estéinket színesítve!

Jelentkezésüket folyamatosan
határidõ nélkül várjuk a 
zamardi@tourinform.hu e-mail
címen , személyesen az irodában
vagy telefonon a 345-290-es te-
lefonszámon.

Szeretettel várunk mindenkit!

Zamárdi Város Önkormányzata

Zamárdi Tourinform Iroda
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KIÁLLÍTÁS

2019. augusztus 31-én a Mûvelõdési Házban került megrendezésre az I. Zamárdi Plain-Art Alkotótábor záró
kiállítása.

A rendezvényt Puskás Jenõ festõmûvész (Budapest) nyitotta meg, Hegedûs Károly (Budapest)  verseivel szí-
nesítette a programot, majd Indián Joe (Dudás Zoltán) lírai gitárjátékát hallgathatta meg a közönség. Mind-
ezek elõtt, közben és után megcsodálhatták Fehér Imre, Gödöllei István, Keczán Béla, Szõke Tibor és Virágh
László kiállított festményeit, illetve Dudás Zoltán faszobrait.

Ezek után következett az est zenei programja, melyen fellépett a zamárdi Mathias Rex zenekar, Indián Joe
(többszörös utcazenész fesztivál gyõztes), és végül a budapesti ENERGIA RT. (rock társaság) – Jancsikics Jó-
zsef emlékzenekar, akik 27 év kihagyás után szerepeltek ismét a Zamárdi Mûvelõdési Ház színpadán. Freneti-
kus koncertet adtak saját rock-blues  dalaikkal.

Mindenkinek köszönjük, akik támogatták az Alkotótábort és a rendezvényt!
Fehér Imre

szervezõ
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FOGATHAJTÓ VERSENY HOSSZÚ GYULA EMLÉKÉRE

Idén szeptember 6-án 21. alkalommal került sor Zamárdiban a CANC-C2, megyei pontszerzõ – Hosszú
Gyula emlékére rendezett kettes fogathajtó versenyre, melyre 33 hajtó adta le nevezését. Somogy
megye mellett érkeztek Veszprém, Fejér, Zala, Gyõr-Moson-Sopron valamint Tolna megyébõl is verseny-
zõk. Az akadályhajtás és vadászhajtás versenyszámban is az elsõ hat helyezett került díjazásra.

Akadályhajtás:

1. Fülöp Zsolt ,Gyõrsági Lovas Egyesület, Gyõr-Moson-Sopron megye
2. Szalár Róbert, Zalalövõ és Környéke, LSE Zala megye
3. Magyar Zoltán, Marcali Város Szabadidõ SE, Somogy megye
4. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE, Fejér megye
5. ifj. Schwarc Béla, Zamárdi Petõfi SE, Somogy megye
6. id. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE, Fejér megye

Vadászhajtás:

1. Kézsmárki Sándor Marcali Város Szabadidõ SE, Somogy megye
2. Fritz József, Paksi Fogat Sport Egyesület, Tolna megye 
3. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE ,Fejér megye
4. Csöme Zsolt, Balatonlelle-Kishegyi LK, Somogy megye 
5. ifj. Schwarc Béla, Zamárdi Petõfi SE,Somogy megye
6. Pózvék István, Zalalövõ és Környéke LSE, Zala megye

A Hosszú Gyula emlékére Hosszúné Kati által alapított vándorserleget az akadályhajtás legjobbja, Fülöp
Zsolt vihette haza Gyõr-Moson-Sopron megyébe. 
Emellett különdíjakat is osztottunk ki, melyeket a Zamárdi Tourinform Iroda, valamint magánszemélyek
ajánlottak fel. A nap folyamán szép számú nézõközönség követte végig az eseményeket. Az idõjárás
egész nap kegyes volt hozzánk, sikeres, szép napot tudhatunk magunk mögött, melyhez nagyban  hoz-
zájárultak támogatóink, akiknek ezúton is köszönetet mondunk.
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Támogatóink:

Fõtámogató: Molnár Péter
Csákovics Gyula polgármester úr,
Hosszú Gyuláné Kati,
Zamárdi GAMESZ,
Zamárdi Tourinform Iroda,
Zamárdi Óvoda,
Barta Ilona óvodavezetõ,
Ferencziné Anikó,
Kovácsné Gabi,
Tóth Józsefné Ildi,
Podráczky János és családja,
Szabados Tiborné,
Kömpf Richárd, 
Schwarc Béláné,

Sebestyén Béláné Irénke,
Puller Imre és családja
Élõ Tibor Paprika csárda,
Szakáli Anna és családja,
Nagy Gáborné Gyöngyi,
Takácsné Horváth Szilvia
Szabóné Marika néni,
Szabó Gábor,
Cziglényiné Molnár Katalin,
Tóth Imre Mihály,
Kertész Tibor,
Vörös Gyula,
Gelencsér Mária,
Sarankó Henrietta és Margó György
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A 2020. október 3-án Balatonlellén megrendezésre
került CAN-C Kettes fogathajtó Országos Bajnoki
döntõre minden megyébõl az elsõ három legjobb
versenyzõ minõsült.
Somogy  megyébõl 1. helyen került a dötõbe
ifj. Schwarc Béla Zamárdiból.
Nagy örömünkre –az ország 50 legjobb hajtója kö-
zül- az idei országos bajnok ifj. Schwarc Béla lett,
egyedüliként három hibátlan hajtással. Hírnevet
szerezve Zamárdinak –a Zamárdi Petõfi SE színei-
ben versenyezve- és Somogy megyének. Somogy
megye csapatban a harmadik helyen végzett. 

Az eredményhirdetésen jó érzés volt hallani, hogy
„Zamárdiból érkezett a versenyzõ”. 
Az 1. helyezésért járó díjat –dicsérõ szavakkal- a
Magyar Lovas Szövetség elnöke, Mondok József
adta át, hiszen arra még nem volt példa, amióta eb-
ben a kategóriában Országos bajnokságot rendeznek, hogy 18 évesen országos bajnoki címet nyerjen
egy versenyzõ.

Schwarc Béla 

Köszönjük a véradást!

2020. október 08-án településünkön hosszú idõ

után ismét véradás volt a Közösségi Házban. Múlt

év õszén a várellátó miatt elmaradt a szokásos

véradás, az idei év tavaszán pedig a vírus miatt,

ami még mindig „tombolóban” van, a vérre vi-

szont az eddigieknél is nagyobb a szükség. Kétel-

kedve fogadtuk, hogy éppen most kell véradást

szerveznünk.  Félelmeink ellenére viszonylag so-

kan eljöttek, több mint harmincan, akik között

még „elsõ” véradó is volt! 

Mindenkinek hálásan köszönjük, hogy eljött és
önzetlenül vért adott! Idén nem szervezünk kirán-
dulást, de amint lehet, azt pótoljuk.  

Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymás-
ra!                                                    /Erika/  

Pilinszky János

A                 A karácsony a szeretet

A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás

megszentelése. Az a gyerek, aki az elsõ hóesés-

re vár - jól várakozik, s már várakozása is felér

egy hosszú - hosszú hóeséssel. Az, aki hazaké-

szül, már készülõdésben otthon van. Az, aki

szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és men-

tes a birtoklás minden görcsétõl, kielégíthetet-

len éhtõl - szomjától. Aki pedig jól várakozik,

az idõbõl épp azt váltja meg, ami a leggépie-

sebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák

percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki való-

ban tud várni, abban megszületik az a mélysé-

ges türelem, amely szépségében és jelentésé-

ben semmivel se kevesebb annál, amire vár.
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1987-95 —Zamárdi Általános Iskola

Szeptember végén kellemes hangulatú  25 éves általános iskolai osztálytalálkozót tartottunk Zamárdiban , a
Hausmann étteremben . Újra elõkerültek a régi történetek , minden jelenlevõ egy újabb csodálatos élménnyel,
emlékkel gazdagodott . 

Sajnos nem mindenki tudott részt venni a találkozón különbözõ okok miatt , de 5 év múlva újra megpróbáljuk

a dolgot ... !

A Balaton-parti csoportképen balról jobbra : Olasz Krisztina , Fazekas Gábor , Bemné Dr. Schneider Mária

osztályfõnök , Gömöri Csilla , Friesz Nikoletta , Horváth Attila , Erdélyi Zsolt , Hausmann Ágnes , Magyarfal-

vi Attila , Pulszter Zsuzsanna , Nagy Attila , Lain Viktória , Gál Krisztina , Takács Attila .

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
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Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása

Takarítás, szabás-varrás,

Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279
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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

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:

MEGNYITOTTUNK ZAMÁRDIBAN!

szeretettel várunk minden

borkedvelõt a Peti pincészethez!

Palackozott, illetve folyóbor

kínálatunk a következõ:

· Zweigelt Rozé

· Zöld Veltelíni

· Merlot 

Palackos (0,75) áraink: 850.-

Folyóbor (3 vagy 5 literes kiszerelésben) 550.-/liter

Borkóstolóra jelentkezés az alábbi telefonszámon

vagy email címen lehetséges: 

06/20-283-8558   petipinceszet@gmail.com

Keressenek fel minket Facebookon is! 

Várjuk Önöket szeretettel!

Peti Pince 
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MÁRTON NAPI ÖTFOGÁSOS LIBAVACSORA 
2020. november 7. 18.00-21.00 Elõzetes asztalfoglalás szükséges.

SZENT KRISTÓF LIBÁS ÉTELEK HETE 2020. november 8-15.

CSALÁDI, BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEK (születés-, névnap, évforduló, esküvõ)
CÉGES RENDEZVÉNYEK megvalósítása egyéni igény szerint.

Szállás és transzferlehetõség is elõzetes egyeztetéssel.

CATERING-SZOLGÁLTATÁS a megrendelõ által kért helyszínen.

Kérje személyre szóló ajánlatunkat!

További információ és rendelés és asztalfoglalás:
Szent Kristóf Pincészet, Borétterem, Vendégház és Rendezvényközpont

8621 Zamárdi, Alsó pincesor Tel.: + 36 30 335 3553
www.stkristof.com, facebook.com/stkristof 

Étlap kiszállítással vagy elvitelre
a hét minden napjára ! 
Tel.:+ 36 30 335 3553

LEVESEK (0,5 l):
Tyúkhúsleves csigatésztával és sárgarépával 990 Ft
Marhagulyás zöldségekkel és házi csipetkével 1.190 Ft
Fokhagymakrémleves sajtropogóssal                        990 Ft

FÕÉTELEK:
Csirkemell füstölt sonkával, füstölt sajttal és
fokhagymás tejföllel töltve burgonyapürével          2.190 Ft
Marhapörkölt tarhonyával 1.990 Ft
Rántott sertésszelet zöldborsós jázmin rizzsel        1.790 Ft
Cigánypecsenye sült szalonnával, héjas
burgonyagerezddel 1.990 Ft
Harcsapaprikás túrós csuszával 2.390 Ft
Csülökrolád parasztos burgonyával 1.990 Ft
Rántott fogasfilé vajas petrezselymes burgonyával,
tartármártással 2.390 Ft
Pecsenyetál 2 személyre 5900 Ft
(pácolt tarja, rántott szelet, sült kolbász, cordon bleu,
roston csirkemell, sült burgonya, párolt rizs)

SAVANYÚSÁGOK:
Káposztasaláta 490 Ft
Paradicsomsaláta 590 Ft
Uborkasaláta tejföllel 590 Ft

DESSZERTEK:
Házi húzott rétes madártejszósszal (meggyes-mákos,
almás-diós) 2 db/adag 990 Ft
Palacsinta (kakaós, túrós,
mogyorókrémes, fahéjas) 2 db/adag 790 Ft

SAJÁT FÜSTÖLÉSÛ HENTESÁRUK:         2.990 Ft/kg
Sonka, szalonna, kolbász (csemege és csípõs), 
szalámi (csemege és csípõs)

HÁZI KENYÉR (fehér vagy barna, 0,5 kg)           390 Ft 
csak egy nappal korábbi elõrendeléssel!

Szent Kristóf palackozott borok rendelhetõk!

RENDELÉSI és SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
Rendelésfelvétel: Hétfõ –szombat: 12.00-19.00,

vasárnap 12.00-18.00
Kiszállítás: Hétfõ-szombat:20.00 óráig, 

vasárnap 19.00 óráig

Zamárdi területén belül a kiszállítás díjtalan!

Kiszállítás Balatonszárszó, Balatonföldvár, Szántód,
Balatonszéplak, Siófok területére 
minimum 2000 Ft rendelési összegtõl. 
Csomagolási díjat nem számítunk fel!

Érvényes 2020. szeptember 20-tól visszavonásig

CATERING-SZOLGÁLTATÁS
családi, baráti, céges összejövetelekre!
Kérje személyre szóló ajánlatunkat!


