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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Polgármesteri Határozatok

1. A Zamárdi Kiss Ernõ utca - Bácskai utca- Margittai utca által határolt ingatlanok
vonatkozásában a településrendezési eszközök módosításra irányuló tulajdonosi kérelmet elu-
tasítom, így a helyi építési szabályzatban és a mellékletét képezõ szabályozási tervben jelenleg
hatályos eredeti besorolás változatlan marad.

Indokolás

A Zamárdi 2987/12., 2987/16., 2989/1., 2989/2. és 2989/3.hrsz. ingatlanok vonatkozásában a tu-
lajdonosok kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz, hogy a jelenleg hatályos szabályozási 
terv kerüljön módosításra, mivel a területen mûködõ vendéglátó üzletek folyamatos átalakítá-
sa miatt az ingatlanok tényleges beépítettsége meghaladja a 90%-t. 

Annak rögzítése mellett, hogy a meglévõ épületek korszerûsítése kedvezõ hatást gyakorolna a
városképre, a döntés meghozatala során figyelembe kellett venni azt a fontos körülményt, hogy
a kialakult beépítettség már így is jelentõsen leterheli az utca ezen szakaszát. A közösségi terü-
let nem terhelhetõ tovább az üzleti célra használt ingatlanok kedvezményezésével.

2. Irányi Tamás kérelmére engedélyezem, hogy a megalakulás alatt lévõ Zamárdi Tenisz Centrum 
Sportegyesület nevében a Zamárdi településnév szerepeljen valamint, hogy az egyesület alapító 
okiratában telephelyként a Zamárdi Bácskai u.12.sz. alatti teniszpályák megjelölésre kerüljön.

Indokolás:

Irányi Tamás siófoki lakos kérelmet nyújtott be a létrehozandó tenisz sportegyesület nevében a 
Zamárdi településnév használata érdekében, valamint kérelmezte az önkormányzat hozzájárulá-
sát a Zamárdi Bácskai u.12. sz. alatti teniszpályák telephelyként történõ megjelölésére.

Kérelmére engedélyezem, hogy a létrehozásra kerülõ tenisz sportegyesület a nevében a ,,Zamár-
di” település nevet használja, mivel tagjainak tevékenysége az elmúlt idõszakban is a Zamárdi 
Bácskai u. 12.sz. alatti teniszpályákhoz kötõdõ tenisz szabadidõsport , tenisz oktatás, utánpótlás 
nevelés volt és a jövõben is ezen tevékenység folytatása az egyesület céljaként van megjelölve.

Jelen engedélyben foglaltak visszavonásig vannak érvényben. A kérelmezõ a rendelkezõ részben
meghatározott jogosultságot térítésmentesen veheti igénybe.

3. A 2021.évi IV. Strandpályázat keretén belül, annak egyik elemeként a 2 db dupla szélességû, aka-
dálymentes lépcsõs lejáró gyártására és telepítésére vonatkozóan lefolytatott ajánlatkérési eljárás
gyõzteseként a Vízisí Centrum Kft. kerül kihirdetésre, így ezzel a vállalkozással köti meg önkor-
mányzatunk bruttó 4.394.200 -Ft díjért a vállalkozási szerzõdést.

4. Tóth Etre mint a Wintersport Kft. ügyvezetõje  kérelmére engedélyezem, hogy a megalakulás 
alatt lévõ Zamárdi Vízisport Egyesület elnevezésében a Zamárdi településnév szerepeljen vala-
mint, hogy az egyesület alapító okiratában székhelyként az önkormányzatunk tulajdonában álló 
Zamárdi 3441/13. helyrajzi számú ingatlan kerüljön megjelölésre.

Indokolás:

A kérelmezõ tevékenysége az elmúlt idõszakban is a Zamárdi 3441/13. hrsz. alatt kialakított vízi-
bázis telephez kötõdõ szabadidõsport, és a jövõben is ezen tevékenység folytatása az egyesület 
céljaként van megjelölve. Jelen engedélyben foglaltak visszavonásig vannak érvényben. A kérel-
mezõ a rendelkezõ részben meghatározott jogosultságot térítésmentesen veheti igénybe.
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5. A Zamárdi 350/2.hrsz.-ú kivett közterület megnevezésû 1475 nm,  valamint a Zamárdi 
350/3.hrsz.-ú kivett közterület megnevezésû 312 nm ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi
1/1 arányban, amelynek kezelõje a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A terület korábbi 

évekkel azonos módon történõ használata érdekében Zamárdi Város Önkormányzata 15 éves 
idõtartamra bérleti szerzõdést köt 2021.január 1. napjától 11.787-Ft/év bérleti díj megfizetése 
mellett, mely évente a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik.

Indokolás

A Zamárdi 350/2.hrsz. és 350/3. hrsz. alatti közterület megnevezésû ingatlanok területe, összesen
1787 nm a Balaton tó partja mellett fekszik, melyet a Zamárdi városban üdülõ tulajdonnal ren-
delkezõk és a városunkba látogatók a víz megközelítésére, fürdésre, napozásra, szabadidõs tevé-
kenység végzésére használnak. Az ingatlan kezelõjével történt megállapodás alapján ezen célra a
jövõben is bérleti díj fizetése mellett a terület önkormányzatunk használatában maradhat továb-
bi 15 éves idõtartamra.
A megkötésre kerülõ bérleti szerzõdés fogja tartalmazni a terület használatával járó korábbi 
években is teljesített kötelezettségeinket, melyek a terület gondozására vonatkoznak.

6. A TEMATIK Kábel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére engedélyezem, hogy 2021.04.
18-24. közötti idõpontban Zamárdi város közigazgatási területéhez tartozó partszakaszon a ké-
relmezõ pontyfogó horgászversenyt tartson, amennyiben a rendezvény megtartása az adott idõ-
pontban nem lesz tiltott vagy korlátozott a COVID-19 járvány terjedésének megakadályozása ér-
dekében. A 2020. október 19-én megkötött területhasználatról szóló megállapodásban rögzítet-
tekkel azonos feltételek mellett kerülhet sor az idei szerzõdés megkötésére.

7. A 2021.évi IV. Strandpályázat keretén belül, annak egyes elemeinek megvalósítása érdekében be-
kért árajánlatok értékelését követõen az alábbi nyertes ajánlattevõket hirdetem ki:

- Zamárdi, Margó Ede sétány építésére a Nagyváradi köz és Bácskai u.között a legkedvezõbb 
ajánlatot (bruttó 13.754.989-Ft) 2.sz. Mélyépítõ Kft.adta ,

- Zamárdi, Margó Ede sétány, Bácskai u. Zenepavilon elõtti térburkolat felújítására a legolcsóbb
árajánlatot (bruttó 7.614.285-Ft) a 2.sz. Mélyépítõ Kft. adta 

- Az arculati kézikönyv szerinti 1 db családbarát öltözõkabin elkészítésére és telepítésére a legked-
vezõbb árajánlatot (bruttó 2.915.000-Ft) a Ramiép Invest Kft. nyújtotta be. A fenti vállalkozá-
sokkal a szerzõdés megköthetõ.

8. A „TOP-1.2.1-15-S01-2016-00010 eszközök beszerzése“ tárgyú többfunkciós kiállító és bemuta-
tótér megvalósításához szükséges különféle mûszaki és informatikai eszközök egyfordulós be-
szerzésére kért ajánlattételi felhívásra beékezett árajánlatok közül, mely tartalmazza az eszkö-
zök leszállítását és üzembe helyezését a Szekrényessy Szociális Szövetkezetet ( Siófok) ajánlatte-
võt  hirdetem  ki  gyõztesként.  A vállalkozással  a  szerzõdés  az  ajánlatban  szereplõ  bruttó
18.236.000-Ft összegben megköthetõ.

Indokolás:

A fenti számú pályázat során megvalósításra kerülõ többfunkciós kiállító és bemutatótér épüle-
tének kivitelezését követõen az épület funkciójának betöltéséhez különféle mûszaki és informa-
tikai eszközök beszerzésére volt szükség. A hivatal egyfordulós ajánlattételi eljárás keretében 
kért árajánlatokat a beszerzésre. A beérkezett ajánlatok közül a Szekrényessy Szociális Szövetke-
zet adta a legkedvezõbb árajánlatot, így a szerzõdés megkötésre kerülhet 18.236.000-Ft bruttó 
értékben a vállalkozással. 

9. A ,,TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 számú ,,Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása 
Zamárdiban „ címû projekt keretében, ahhoz kapcsolódóan bemutató filmek és vizuális ismeret-
terjesztõ tartalmak beszerzésére a részletes szakmai tartalom meghatározásával kiírt ajánlat-
tételi felhívásra beérkezett ajánlatok közül a MEDIA SOLUTIONS Kft. (Budapest) által benyúj-
tott bruttó 16.764.000-Ft összegû ajánlat lett a gyõztes. A vállalkozással a szerzõdés az ajánlatban
szereplõ bruttó 16.764.000-Ft összegben megköthetõ.
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10. A Bandi 2000 Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Bt. képviseletében Csonka András ügyvezetõ 
kérelmére engedélyezem 2023.december 31. napjáig a Zamárdi , Jegenye tér 5.sz. alatt lévõ 47 
nm nagyságú közterület üzleti elõkertként történõ bérbeadását. A bérleti díj az önkormányza-
tunk hatályos rendeletében foglaltak szerint kerül megállapítására.
A vállalkozással a bérleti szerzõdés megköthetõ.

Indokolás:

A vállalkozás képviseletében Csonka András ügyvezetõ kérelmet nyújtott be önkormányzatunk-
hoz a korábbi években is üzleti elõkertként használt közterület továbbiakban történõ bérlése ér-
dekében. A korábbi használat alapját képezõ bérleti szerzõdés határozott idõtartama lejárt, így a
Zamárdi Jegenye tér 5.sz. alatti közterület üzleti elõkertként történõ használatára újabb határo-
zott idõtartamú szerzõdést kell kötni, melyet a kérelmezett 47 nm alapterületre vonatkozóan a 
mindenkor hatályos rendeletben meghatározott bérleti díj ellenében jóváhagyok. 

11. Szabóné dr. Horváth Krisztina háziorvos kérésére engedélyezem a 2020. december havi támo-
gatással azonos összegû támogatás kifizetését a körzetben dolgozó ápolónõ bérezésének támoga-
tásaként. A támogatás a 2020. november 4. napján kihirdetett Covid-19 humán járvány miatti ve-
szélyhelyzet idõtartamára fizethetõ. Ezen idõpontot követõen a képviselõ-testület dönt a támo-
gatás fenntarthatóságáról és annak mértékérõl illetõleg idõtartamáról.

Indokolás:

Szabóné dr. Horváth Krisztina mint a Zamárdi II.sz. háziorvosi körzet orvosa támogatásban ré-
szesült az önkormányzattól a körzeti ápolónõ bérének kifizetéséhez. A támogatás idõtartama 
2020. december 31-ig tartott. A doktornõ kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz a további 
folyósítása iránt. Kérelmét azzal indokolta, hogy a járvány miatt a praxis mûködési költségei 
emelkedtek, anyagi nehézséget jelent az ápolónõ bérének kifizetése. A 2020. november 4. napján
ismételten kihirdetett veszélyhelyzet idejére a II.sz.háziorvosi körzetben foglalkoztatott ápolónõ
bérezéséhez a 2020.december havi mértékkel egyezõ összegû támogatás további folyósítását en-
gedélyezem. A veszélyhelyzet megszûnését követõen a képviselõ-testületnek kell döntenie a tá-
mogatás fenntartásáról, mértékérõl és idõtartamáról is. 

12. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében 2021. évben megrendezendõ ,,Balaton átevezés“
megnevezésû sport rendezvénnyel kapcsolatosan engedélyezem az alábbiakban meghatározott 
közterületek térítésmentes használatát. (8621 Zamárdi, 3441/13,3429, 3286/1, 3433/2, 3430/1, 
3577, 3549, 3593, és a 3592 hrsz.) A rendezvénnyel összefüggésben, annak idõtartamára engedé-
lyezem továbbá a Zamárdi, 3430/1 hrsz.-ú közterület kereskedelmi tevékenység végzése céljából
történõ használatát 600 Ft/m2/nap közterület-használati díj megfizetése mellett.
Bérbe vevõnek a közterület-használat díját legkésõbb 2021.07.05.-ig kell megfizetnie.

Indokolás:

A Magyar Kajak-kenu Szövetség 2021. évben elsõ alkalommal kívánja városunk partszakaszáról
megtartani a ,,Balaton átevezés” sportrendezvényét. A rendezvény eredményes megszervezésé-
hez szükséges közterületek térítésmentes használatát Zamárdi Város Önkormányzata képviselõ-
testületének 5/2020. (III.6.) számú önkormányzati rendeletének 26.9. (m) bekezdésében foglal-
tak alapján engedélyezem, mely alól kivételt képez a közterület kereskedelmi céllal történõ 
igénybevétele, a rendezvényhez kapcsolódóan. A kereskedelmi céllal igénybe vett terület után a
hivatkozott rendelet 1. mellékletében foglalt 600-Ft/m2/nap díj megfizetés szükséges.
A határozatokat a  katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. $=(4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján hoztam.

Csákovics Gyula polgármester
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INTERJÚ

A Zamárdi VTV interjújának szöveges változata
Csákovics Gyula polgármesterrel

Döme Tamás: A zamárdiak ebben az új évben mire
számíthatnak?

Cs.Gy: Mondhatnám azt, hogy semmi jóra, de termé-
szetesen nem így fogalmaznék. Nagyon nehéz év áll
mögöttünk, és azt gondolom, hogy ez az év sem lesz
könnyebb. A költségvetésünk stabil, de hogy mibõl tu-
dunk gazdálkodni, az még nyitott. Azt már tudjuk,
hogy melyek azok a forráselvonások, amelyek kihat-
nak a költségvetés tervezésére. Nagyon szûkös év lesz.
Ha egy olyan jó szezonunk lenne, mint a tavalyi, akkor
nem lesz gond. Más esetben nehéz helyzetbe is kerül-
het az Önkormányzat. Likviditási gondjaink nincse-
nek, tartalék is képzõdött az idegenforgalmi adó alap-
ján. Ez azonban csak töredéke az elmúlt évek bevéte-
lének. 

A fesztiválokkal kapcsolatban nincs ember, aki jelen-
leg meg tudná mondani, mi lesz. 

A  szervezõk is teljes bizonytalanságban vannak. A
Balaton Sound ez évi megrendezését nem tartom iga-
zán elképzelhetõnek, hiszen ez a fesztivál nagy mér-
tékben a külföldi vendégekre és fellépõkre épít. A
most érvényben lévõ utazási és egyéb korlátozásokat
figyelembe véve szinte elképzelhetetlen, hogy idén
meg tudják tartani.

A szerzõdésünk lejárt, a képviselõ-testület többször
tárgyalt a szervezõkkel az esetleges hosszabbításról. 

A 2019-es választások idején megfogalmaztam az el-
várásokat, azok nem változtak azóta sem. A képvise-
lõ-testület is ezeket az elvárásokat szabta feltételül. A
szervezõk véleménye az volt, hogy túlságosan elru-
gaszkodottak az elvárásaink, majd jött a járványhely-
zet, ami felülírt mindent. Õsszel ismét felvettük a tár-
gyalás fonalát. Jelen helyzetben a személyes tárgyalá-
sok folytatására nincs lehetõségünk. Újabb ajánlat az
õszi ajánlatuk után még nem érkezett, ezt várjuk. Je-
lenleg nem látom esélyét, hogy egy több tízezer fõs tö-
megrendezvényt tartsanak addig, amíg a mostani jár-
ványhelyzet fennáll, illetve az átoltottság nem lesz
megfelelõ mértékû. Az Önkormányzat továbbra is
nyitott, de nem feltétlenül van szükségünk ilyen nagy-
rendezvényekre. Tavaly nagyrendezvények nélkül is
teltházas volt Zamárdi, augusztusban a megtelt táblát
is ki lehetett volna tenni. Néhány Rozé fesztivál szin-

tû, önkormányzati szervezésû rendezvénnyel a sze-
zont le tudjuk bonyolítani. 

Jelenleg még tervezhetetlen nem csak az év, hanem a
jövõ év is. Elsõsorban intézményeink mûködtetése, a
városüzemeltetés feladatainak ellátása a legfonto-
sabb. 

A biztonság, munkahelyek megtartása és a költségve-
tés stabilitása továbbra is prioritást jelent.

Nagyon remélem, hogy rendezõdik majd világviszony-
latban is a helyzet, nemcsak országos szinten. Régi
életünket már nem fogjuk visszakapni, azonban
Zamárdi adottságai jók, a járványhelyzet megszûnése
után tovább tudunk fejlõdni. Az elmúlt évek beruhá-
zásai most értékelõdnek fel igazán, a település vonze-
rejét, vagyonát növelik. Örülök, hogy az elõzõ évek-
ben jól gazdálkodtunk. Nehéz évek várnak ránk, de
talpon maradunk, és megyünk elõre.

A jövõképet újra fel kell építeni. Városunk jövõbe ve-
tett hitét mi sem bizonyítja markánsabban, mint a
Szélescsapás sarkán a milleneumi emlékmûnél épülõ
új bölcsõdénk. 

A munkaterület átadása megtörtént, egy 250 millió
forintos beruházásról beszélünk, amely pályázati for-
rásból valósul meg, és ez év végére várhatóan el is ké-
szül. Egy 12 férõhelyes bölcsõdével gazdagodik
Zamárdi. Az anyukák így vissza tudnak menni dolgoz-
ni, illetve újabb munkahelyeket is teremtünk.

D.T: Nagyobb beruházásokkal lehet-e tervezni a tele-
pülésen?

Cs.Gy: Nagyobb beruházásokkal nem tervezünk, kis
léptékben lehet gondolkodni. Azokat az éveket el kell
felejteni, amikor 8-10 utcát aszfaltoztunk, vagy olyan
nagyobb útrekonstrukciókat tudtunk megvalósítani,
mint a Rétföldi utca, a 40 millió forintba kerülõ Ponty
utca, vagy a 130 millió forintos Kiss Ernõ utcai pro-
jekt. Esetleg amennyiben a Szent István utcai telkek
eladása realizálódik, tervezhetünk nagyobb beruhá-
zással. A járványhelyzet miatt ez a projekt is tolódik.
Természetesen továbbra is feltett szándéka a képvise-
lõ-testületnek és nekem is, hogy azt az ígéretünket tel-
jesítsük, hogy kedvezményes telkeket juttatunk a helyi
vagy Zamárdiban letelepülni szándékozó fiatal csalá-
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dosoknak. Ezt a kérdést nem engedtük el. Amennyi-
ben a terület Szent István utcával határos részét pá-
lyáztatás útján értékesítjük, akkor a hátsó telkeket
kedvezményesen tudjuk biztosítani a helyi fiatalok
számára. Biztatom továbbra is a fiatalokat, hogy tart-
sanak ki még egy kicsit. 

Az elsõ félévben szeretném, ha eljutnánk a terület ér-
tékesítéséig, és szerzõdést tudnánk kötni a közmûve-
sítésre. Ekkor képzõdhetne tartalékunk, amelybõl na-
gyobb beruházás is megvalósulhatna. 

Most kis apró lépésekben haladunk, keressük a pályá-
zati lehetõségeket. Ebben az évben a strandpályázat
kapcsán a Nagyváradi köz és Bácskai utca között meg-
valósul a térkövezés a sétányon. Nem feltétlenül azok
valósulnak meg, amiket szerettünk volna, most az élet
szabja meg a feltételeket és körülményeket, mi alkal-
mazkodunk. Eddig ez sikerült, jól alkalmazkodtunk,
megtanultunk együtt élni a helyzettel, tudtunk élni a
lehetõségekkel. Nyilván szeretnénk fejlesztéseket
megvalósítani a jövõben is. Örvendetes, hogy tavaly
két komoly beruházást be tudtunk fejezni. A központ-
ban a termelõi piac megvalósult, és elkészült a Kiállí-
tó és Bemutatótér a Balaton-parton. Szeretném, ha a
nyáron már mindkettõ üzemelne. 

D.T: Az Önkormányzat költségvetését hogyan érintik a

különbözõ intézkedések, mennyi mínuszt jelent?

Cs.Gy: Pontosan nem tudjuk még, mert például az
iparûzési adónál a 25.000 fõ alatti települések állítólag
kompenzációt kapnak majd, a gépjármûadó már most
sem maradt az önkormányzatnál. Az idegenfogalmi
adó elvonása érzékenyen érintette az önkormányza-
tunkat. 2019-ben 170 millió forintos bevételünk kép-
zõdött, 2020-ban 90 millió forint. Nagyságrendileg ez
jelentõs különbség. Az ehhez adott 1 Ft állami hozzá-
járulást is elvonták, nem is kapjuk meg, és nem is ter-
vezhetünk vele. 

A parkolásból kiesett 30-40 millió forint a szezon ele-
jén, ez a téli idõszakban nem érinti annyira Zamárdit.
Az önkormányzatok nem emelhetnek díjat. A terve-
zett parkolási díjemelés nem érintette volna a helyie-
ket. Új adónem bevezetését sem engedélyezték, ez
több tízmillió forint kiesést jelent számunkra, ugyanis
a nagy tengelyterhelésû gépjármûveket, amelyek a vá-
ros közigazgatási területén közlekednek, szerettük

volna megadóztatni. Ahogy ez egyébként már több te-
lepülésen bevezetett és jelentõs bevételi lehetõség.
Nem könnyen hoztuk meg az építményadó emelésé-
vel kapcsolatos döntést, de itt is maradtak volna a he-
lyiek számára beépített kedvezmények. Az elmaradt
emelésbõl kiesõ bevételünk mintegy 250 millió forin-
tos nagyságrendre tehetõ. Most arra kértem a hivatal
vezetését, hogy a felderítésekre, ellenõrzésekre figyel-
jenek fokozottan, mert nagyon sok új ingatlan épült,
amelyeknek nincs használatbavételi engedélye. Sorra
épülnek a társasházak, luxusnyaralók.

Amióta az építésügy elkerült a hivataltól, nincs rálátá-
sunk, nincs hatásunk a magán kivitelezésekre. Ha el-
készül egy épület, az után adózni kell. 

Több esetben nem valós adatok alapján adóznak.
Ténylegesen látnunk kell, hogy mennyi adóbevétel ke-
letkezhet ezen a területen. 

Annyira nem aggódom, Zamárdi mára egy jól pozi-
cionált Balaton-parti város, ahol felértékelõdtek az
ingatlanok. Az elmúlt évek beruházásaival vonzóvá
tettük a települést. Ha jó idõ lesz, és a korlátozások le-
hetõvé teszik, akkor ismét egy jó szezont tudunk ab-
szolválni. 

Mindenki vigyázzon magára, tartsák be a rendelkezé-
seket! Az önkormányzat segít, amennyiben kéréssel
fordulnak felénk. Nyugodtan lehet keresni a családse-
gítõ szolgálatunkat is bevásárlás, étel ügyében.

Mindenkinek jó egészséget kívánok erre az évre. Tu-
dom, hogy lélekben is megnyomorít mindenkit ez a
helyzet. Valóban a legszebb emberi mozdulatot, az
ölelést vette el tõlünk a járvány.

A legfontosabb, hogy mindenki vigyázzon magára,
családtagjaira, szeretteire, az idõsekre.

Még egyszer nagyon boldog új évet kívánok minden-
kinek és kitartást ebben a jelenlegi nehéz és kiszámít-
hatatlan helyzetben.

Az önkormányzat alkalmazkodik, és a jelenlegi hely-
zetben is tudjuk mûködtetni az intézményeinket. Az
elõttünk álló akadályokat megoldandó feladatoknak
tekintjük. 

Hogy mit hoz a jövõ, és ténylegesen hogy alakulnak a
számok, arra visszatérünk a költségvetés tervezése-
kor. 
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TÁJÉKOZTATÁSOK – RÖVID HÍREK

Zamárdi Város Önkormányzata azzal is

segíti az idõs zamárdi lakosok

oltakozását, hogy szervezetten szállítja a

rászorulókat az oltási pontra!!

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

tájékoztatása a házasságkötési eljárásról 2021. február 1-jétõl visszavonásig

Tájékoztatom a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a Zamárdi Polgármesteri Hivatalban a
házasságkötési eljárást követõ házasságkötési eseményre kizárólag a Városháza házasságkötõ ter-
mében kerülhet sor. Külsõ helyszínen történõ anyakönyvvezetõi közremûködés jelenleg nem lehet-
séges.

A házasságkötési szándék bejelentését Zamárdi településen a Hivatal anyakönyvvezetõjénél lehet
megtenni, elõzetes egyeztetést követõen (06-84-348-950). A házasságkötési esemény a településen
társtelepülés anyakönyvvezetõjének közremûködésével helyettesítésben történik, ezért az idõpon-
tok egyeztetésekor erre is tekintettel kell lenni. 

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részérõl az alábbi dokumentumok szükségesek az ügyin-
tézéshez:

- a házasulók együttes, egyidejû személyes megjelenése

- személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány
vagy útlevél)

- lakcímkártya

- születési anyakönyvi kivonat

- elvált fél családi állapotát igazoló jogerõs bírósági végzés vagy záradékolt házassági
kivonat, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonat.

A házasságkötési eljárással összefüggõ helyi rendelet az onkormanyzat.zamardi.hu  oldalon, a ren-
deletek címszó alatt található meg (A házasságkötések szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetõk
közremûködésének díjazásáról szóló 14/2017. (V.30.) számú rendelet).

dr. Kerekes Gyöngyi sk.
jegyzõ
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Újabb kültéri sportparkkal gazdagodott a település, ezúttal a széplak alsói városrész.

FELHÍVÁS

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a 2009. évi
XXXVII. Törvény 94. § (2) bekezdésében, valamint 95. § foglaltak alapján az általa 

haszonbérelt

14-350750-402 kódszámú

SZÁNTÓDI vadászterületen
a SEFAG Zrt. által vagyonkezelt erdõk tekintetében

• a vadgazdálkodási állományhasznosítási tervek teljesítése kapcsán felmerülõ inten-
zív vadászati tevékenységgel járó balesetveszély elkerülése, valamint

• az egyes erdõgazdálkodási munkák végzését veszélyeztetõ tevékenységek 
kiküszöbölésének érdekében

erdõlátogatási korlátozást vezetünk be.

A korlátozás 2021. február 01. - 2021. február 28. között 05:00 - 19:00-ig tart.

A korlátozás nem érinti a SEFAG Zrt munkavállalóit, az érvényes vállalkozói szerzõdéssel
munkát végzõ vállalkozókat, a kiadott faanyag gyûjtésére vonatkozó érvényes engedéllyel
rendelkezõket, a jelzéssel ellátott turista útvonalakat használó turistákat, valamint a nem
erdõlátogatónak minõsülõ, egyéb jogszabályok alapján belépésre jogosultakat!

A TILALOM MEGSZEGÕI ELLEN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZÜNK!

Bõvebb tájékoztatás a www.sefag.hu weboldalon, valamint a 06-30/9023-721 telefonszá-
mon kapható!

Megértésüket és türelmüket köszönve,ís
SEFAG Zrt.
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MAGYAR KÖZÚT VÁLASZA
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ÓVODAI HÍREK

A téli szünet után a gyerekek egymásnak örülve,
lelkesen tértek vissza az óvodai hétköznapokba.
Nem gyõzték mesélni az ünnepi eseményeket, ki
mit kapott karácsonyra. Az újév beköszönte sem
hagy minket izgalmas témahetek, hagyományok
nélkül. Elsõ napokban még átjárta szívünket az
ünnepi hangulat nyugalma, de vízkereszt napján
sajnos búcsút kellett vennünk a karácsonyfától.
Miután újévi jókívánságainkat átadtuk egymásnak,
és magunk mögött hagytuk az ünnepeket,
belekezdtünk a játékos tanulásba. Foglalkoztunk az
idõ körforgásával, évszakokkal, a hét napjaival,
készítettünk évszakórát. Az idõ múlásához sok
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mondóka és vers is kapcsolódott. Az öltözködés
témakörével célzottan a téli idõszakban
foglalkozunk, amikor a legtöbb ruhadarabot kell
magunkra húzni. Fontos lépés az önállóság felé,
hogy fokozatosan elsajátítsák az egyedül való
öltözést. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy ismerjék a
ruhadarabok nevét, funkcióját, felvételének sor-
rendjét. Beszélgetések, játékok, mesék, feladatok
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy bõvüljenek a

gyerekek ismeretei a téli évszak témakörében.
Sajnos az elmúlt hetekben alig esett a hó, így kevés
alkalmunk volt hóembert építeni vagy hógolyózni.
Ettõl függetlenül sokat tartózkodunk a friss leve-
gõn, a vízparti sétáink során pedig megfigyeltük a
téli Balatont. Az udvaron játszva mindig ellenõriz-
zük a madáretetõket, és feltöltjük élelemmel. Bár
még hosszú a tél, az ovisokkal már megkezdtük a
farsangi elõkészületeket. Közösen tervezgetjük a
jelmezt, kutakodunk a témához kapcsolódó mesék,
könyvek, zenék után. A nagycsoportosoknál
elvégeztük az iskolaalkalmassági felmérést, a
szülõket pedig tájékoztattuk annak eredményérõl. 

„Emberektõl emberekért” csoporttól nagy értékû
papír-írószer-kreatív anyagokat kaptunk felaján-
lásként, melyet Balatonendrédrõl Gizella és Ferenc
Pitzius juttatta el óvodásainknak. 

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy gondoltak
ránk, mely most a nehéz vírushelyzetben is sok
lehetõséget biztosít óvodásaink számára. 

Köszönjük: Zamárdi óvodások
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Posza Janka Zsanett – 2020. 04. 14.

Domokos Konrád Antal – 2020. 05. 30.

Nehéz Áron – Nehéz Olivér 2020. 05. 07.

Joó Balázs – 2020. 05. 10.

Gulyás Erik – 2020. 06. 22. Pisztl Mila Norina – 2020. 07. 03.

Zamárdi újszülöttjei 2020
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Hauk Bálint – 2020. 08. 27.

Molnár Dorina Csilla – 2020. 12. 10.

Gócza Bence – Gócza Lea  2020. 09. 14.

Tyukos Bíborka Anna  2020. 10. 04.

Fábián Rege Sára – 2020. 07. 16. Benke Viktor Donát – 2020. 08. 11.
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Kedves Irodalomkedvelõk!

Nem tudjuk, mennyi idõ múlva szabadulhatunk fel a
járvány okozta korlátozások alól, de 2021-re is elké-
szítettük tervünket, számolva minden lehetõséggel.
Ebben az évben két fõ esemény köré építkezünk, de
ezek mellett szeretnénk még pár alkalommal irodalmi
estjeinket megtartani. A lélek felüdüléséhez kellenek
a szép szavak, a kellemes együttlétek, élmények, me-
lyeket a televíziótól és a kütyük gombjainak nyomko-
dásától nem kaphatunk meg.

Az elmúlt évben, januárban három alkotónk, Maurer
Teodóra, Ambrus Judit, Vargáné dr. Völgyi Ildikó mu-
tatkozott be irodalmi alkotásaival, a kiállításon Czo-
bor Éva pasztellképeit láthatta a közösség. Szeptem-
berben Prigli Gyuláné Holovár Zsuzsa, elsõ kötetes
szerzõ megjelent könyvének bemutatóján ünnepel-
hettünk, kicsit oldottabb szabályok között. A közben
eltelt idõszakban  a további események már elmarad-
tak a bevezetett szigorító intézkedések miatt.
2021-ben ismét kénytelenek vagyunk január, február
hónapokban meghátrálni (mindannyiunk érdekében
és józan belátással). Tervezetten január 21-én Ádánd
Kulturális-közösségét láttuk volna vendégül irodalmi
est keretében, ahol a Somogy megyei Berzsenyi Dáni-
el Irodalmi és Mûvészeti Társaság bemutatása is meg-
történt volna. Február 18-ra terveztük Vargáné dr.
Völgyi Ildikó önálló estjét, ami elõre láthatóan szin-
tén elmarad. Márciusra Gróf Tamás siófoki költõ, a
HÉ! Egyesület tagja és a Rising poetry irodalmi csoport
vezetõjének estjét terveztük, kisfilmjének vetítésével
egybekötve. 

Amit nagyon szeretnénk már megtartani, az a költé-
szet napja, KáTé – Költõk Találkozása - Somogy me-
gye kortárs költõi meghívásával, a kaposvári Szabó
Zoltán festõ, Psyche álma bemutatkozó kiállításával
egybekötve.

Legdédelgetettebb álmunk és tervünk a BÍT – BALA-
TONI ÍRÓTÁBOR, amit tavaly el kellett halaszta-
nunk. A kortárs költõk, írók négynapos alkotótáborá-
ban, mely egyben Irodalmi Fórum is, kitûnõ elõadó-
kat hallgathatunk meg. Elõadóink: Bemné dr. Schnei-
der Mária: Költõk a Balaton mellõl, Gál Péter József:
Szent László kultusza a Kárpát-medencében, Gyócsi
László: Somogy történelmi múltja az irodalomban,
Maurer Teodóra: Szántódi Kötõdésû Írók - Tüskés Ti-

bor élete, munkássága, Madár János: a Magyar Nemze-
ti Írószövetség – Magyar Múzsa, Neisz Péter: Berzsenyi
Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társaság – Somogy és
egyéb kiadványok. 
Közremûködõink énekkel, zenével szórakoztatják a
tábor részvevõit és látogatóinkat, hiszen az esemény
nyilvános lesz, bárki ideje és kedve szerint részt vehet
rajta. A délutáni elõadásokat és az esti programokat
ajánljuk, nem csak táborlakóknak! Ezek tárgyáról,
idõpontjáról a hirdetõszekrényekbe teszünk majd ki
közléseket.

A Krúdy-kör nem elõször jön Zamárdiba. Október-
ben ismét várjuk a közönség elõtt 2019-ben nagy si-
kert aratott alkotócsapatot.
Novemberre dr. Kõrösi Mária egyetemi tanár elõadá-
sát is újra beterveztük. Mint Széchenyi-kutatótól,
olyan tényeket ismerhetünk meg a történelembõl,
amit eddig még nem hallottunk. Érdekes adatok ke-
rültek elõ, melyek a diákok számára is többlettudást
adnak.
„Ember tervez, Isten végez!” – tartja a közmondás, és
ennek igazságát magunk elõtt tartva vágtunk neki mi
is a 2021-es évnek. Ám az is igaz, „Segíts magadon, az
Isten is megsegít!” – ennek reményében várjuk Ked-
ves Közösségünket, várjuk a járványhelyzet megszû-
nését, és várunk minden érdeklõdõt, irodalomkedve-
lõt ezeken az eseményeken! Ügyelve mindenkinek a
drága   idejére,  az  események idõtartama  általában
1 óra 30 percig tart.

2021-01-28
Szani

„BERKENYE ZAMÁRDI ALKOTÓKÖR”  EGYESÜLET HÍREI



2021. február 15.oldal Zamárdi Hírmondó

„Hányan kérdezték már tõlem, miért ásom el magam itt, vidéken, a Balaton partján… Néha megpróbál-
tam megmagyarázni a fantáziátlan agyuknak, hogy én itt, ennek a csodálatos víznek a partján érzem itt-
hon magam. Itt igazibb a napfény, itt igazán tiszta a levegõ, itt én minden reggel úgy ébredek, mint aki új-
jászületik. Akár ilyen gyönyörûen süt a nap, mint most, akár borús vagy sírós az idõ, mindegy nekem,
csak itt lehessek, és láthassam az ablakból vagy innen a tetõrõl ezt az én tengeremet.”

(Szilvási Lajos)

Beszámoló dióhéjban a 2020-as, rendkívüli év eseményeirõl:

• Január 22-én este a NABE 25 éves megalakulásáról a parton emlékeztünk meg. Mécseseket
gyújtottunk, és koccintottunk egy pohár borral az évfordulóra.

• Február 3-án Téli esték sorozatunk meghívott vendége Csór Krisztina volt, aki „Kézmûves cso-
dák világa” címmel az újrahasznosítás fontosságáról és lehetõségeirõl tartott bemutatóval egy-
bekötött elõadást.

• Február 8-án ünnepelte a zamárdi NABE csoport megalakulásának 25. évfordulóját. A rendezvé-
nyen részt vett Csákovics Gyula polgármester úr és Szauer Rózsa, a NABE elnöke is. Polgár-
mester úr negyedszázados munkánkat méltatta beszédében, és egy szép plakettel is megaján-
dékozott bennünket.

• Március eleji gyûlésünkön tartottuk az új vezetõségi tagok választását, mivel csoportvezetõnk,
Kajdi Tiborné, valamint Tóth Józsefné és Kránitz Tímea vezetõségi tagok lemondtak eddigi tiszt-
ségükrõl.  Megköszöntük sok éves munkájukat, de természetesen ezután is számítunk tapaszta-
latukra, segítségükre. Az új csoportvezetõ Schwarcné Reichert Ildikó lett, a vezetõségi tagok pe-
dig Gábor Krisztina, Kajdi Mónika és Szabó Jánosné Erika. 

• Tavaszi kirándulásunk Tatára a „vizek városába” vezetett, és egy kellemes délutánt tölthettünk el
a Neszmélyi borvidéken. 

• Víz világnapi megemlékezésünket az idõközben kialakult helyzet miatt sajnos már nem tudtuk
megtartani március 22-én, de a Balatont azért – ha kis létszámban is- idén is megkoszorúztuk.

• Májusban a GAMESZ dolgozóival közösen részt vettünk a város virágosításában.

• Október 7-én – õszi kirándulásunk alkalmával- ellátogattunk a Dinnyési várparkba, az Etyeken lé-
võ Korda filmstúdióba, valamint megtekintettük Pákozdon az 1848-as emlékhelyet.

• Sajnos tervezett õszi programjainkból csak a - már másodszorra megrendezett- „Portaszépítõ
verseny”-t volt lehetõségünk megrendezni. 

• November végén tagjaink segítségével feldíszítettük a Betlehemet és az adventi koszorút.

NABE HÍREK
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NYITOTT SZEMMEL! – ZAMÁRDI FOTÓREJTVÉNY BAJNOKSÁG

Kedves Zamárdiak!

A járvány a közösségi és kulturális életünket korlá-
tozza, ez tény, de egyúttal terel is mindnyájunkat jó
megoldások felé, hogy például családi beszélgeté-
sekkel, társasozással vagy új, más módokat találva
javítsuk életünk minõségét. A január 21-én indult fo-
tórejtvény-sorozatuk is egy ilyen új lehetõség lel-
künk derûjét szolgálandó. 

Hetente három képet teszünk közzé. A fotók általá-
ban tárgyi vagy táji (utcaképi) részletet ábrázolnak,
s a játékosoknak ki kell találniuk, hogy azok hol ta-
lálhatók. Sokszor támpontot is adunk segítségkép-
pen a nyomozáshoz. Egy jó megfejtésért 3 pont jár,
kettõnél 6, háromnál 9. A résztvevõk összesített
pontszámait és a verseny állását hetente köz-
zétesszük a következõ rejtvény küldésekor. Bármi-
kor be lehet csatlakozni a játékba a megfejtések el-
küldésével, benevezés nem szükséges.

A feladványok Zamárdi város face-book oldalán
és/vagy a megadott email címen jutnak el az ér-
deklõdõkhöz.

Mindenegyes alkalommal megadjuk a megfejtési
(tehát beküldési) határidõt, és minden új feladvány
közzétételekor közöljük az elõzõ heti fotórejtvények
helyes megfejtését. A sorozat vége, reményeink
szerint, bõven beleér a tavaszba, így kellemes él-
mény lesz majd a gyõzteseknek az egyik díj, a sé-
takocsikázás, ami egyúttal sok feladvány viszontlá-
tását is jelenti majd. És természetesen tárgyi jutal-
makkal és zamárdi finomsággal is készülünk a „fi-
náléra”.

Végül egy buzdítást hadd tegyünk: ha Önöknél
együtt él két vagy három nemzedék, javasoljuk,
hogy a vetélkedésben együtt vegyenek részt! Ha
például a szabadban utána kell járni a megfejtés-
nek, a gyerekekkel együtt tegyék, mert a Nyitott
szemmel! játék célja, hogy minél jobban megismer-
jük szûkebb pátriánkat, növekedjék bennünk és
gyermekeinkben a lokálpatrióta érzés, Zamárdi
szeretete.

A feladványok megfejtéseit rendre a:
gal.peter@zamardi.hu címre várjuk!

(Jeligés névvel is „versenghet”, aki nem szeretné
megadni nevét. Ahogy tetszik.)
Jó utazást az emlékezetben és jó nyomozást kint,
Zamárdiban! Szeretettel buzdítva üdvözli kedves
Mindnyájukat:

Gál Péter és Hirschmann Attila 
- mint szervezõk és mint fotósok -

Zamárdi, 2021. január. 21.

• Idén elsõ alkalommal - Csákovics Gyula
polgármester úr javaslatára- díjaztuk tele-
pülésünk legszebb adventi fénybe öltözte-
tett ingatlanait.

Reméljük, az idei év már szerencsésebben
fog alakulni, és ismét többet tudunk talál-
kozni!

Decemberben ismét megjelent nagy sikerû
társasjátékunk a Balatonról.  4.000 Ft-ért
megvásárolható, tagjainknak kedvezmé-
nyesen 2.500 Ft-ért.

A Zamárdi NABE vezetõség nevében:

Schwarcné Reichert Ildikó

Fotók: Cziglényiné Molnár Katalin
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Kedves Klubtársaim!

2021. évi  munkatervünk

dátum megnevezés

Jan.11. A járvány miatt nem terveztünk találkozót
Febr.8. A járvány miatt nem terveztünk találkozót
Márc.8. Összejövetel (kötetlen beszélgetés,egyeztetés,tagdíjfizetés)
Ápr.12. Közgyûlés
Máj.10. Elõadás
Máj.15. 1 napos kirándulás
Szept.11. 1 napos kirándulás
Szept.13. Egészségkerti piknik vagy egészségnap
Okt.11. Elõadás vagy szûrés  
Okt.16. 1 napos kirándulás
Nov.15. Elõadás vagy szûrés
Dec.13. Szeretetvendégség

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

Január 15-ig le kellett adni az Önkormányzatnak
éves munkatervünket, mely sok bizonytalanságot
tartalmaz.
Nem tudjuk, meddig tartanak a szigorítások a jár-
vány miatt, mikor lehetséges találkozókat szervez-
ni.
Én optimista vagyok, hiszem, ahogy nõ a beoltottak
száma, úgy csökkennek a megbetegedések.
Remélem, hogy február végére enyhül a járvány.

Ebben bízva, én (76 éves vagyok) biztosan beol-
tatom magamat, mert szeretnék minél többször
találkozni és kirándulni veletek.

Tagságunk átlagéletkora 65 év körül van, ami azt je-
lenti, hogy a veszélyeztetett csoportba tartozunk.
A betegség lefolyása nálunk súlyosabb, mint má-
soknál. Találkoztam néhány taggal,akik -   bár ebbe
a csoportba tartoznak - gondolkodnak azon, hogy
beoltassák-e magukat.

Mi lett volna, ha gyerekkorunkban nem oltottak
volna be bennünket pl: szamárköhögés,kanyaró,
gyermekbénulás ellen?
Az oltás most is életet menthet! Nehezen viselt el-
zártságunk után visszakaphatjuk családtagjainkat,
akikre a karantén alatt mindenben számíthattunk,
és akiknek szeretnénk még sokáig a segítségére
lenni. De segíthetünk azoknak is, akik a járvány mi-
att megélhetési gondokkal küzdenek, és alig vár-
ják, hogy visszakapják munkahelyüket. Nem elég
csak magunkra gondolni!

Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy éljen az
oltás lehetõségével!

Vigyázzatok magatokra, és tartsátok be a szabályo-
kat! (maszk viselése, távolság tartása)
Remélem, márciusban találkozhatunk.

Perge  Kriszta

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zamárdi cso-
portja a 2020-as évet hagyományosan kezdte,
szerdánként rászoruló családok válogathattak a
ruhák és cipõk között. Februárban a Zamárdi
Egészségõr báljára ajándékkosarat ajánlottunk
fel tombolára.
A Családsegítõ Szolgálat a Karitasz és Máltai
Szeretetszolgálat Zamárdi csoportja jóvoltából
lakócsai családokhoz kerültek ruhák,cipõk és já-
tékok.Tartós élelmiszercsomagok rendelkezésre
álltak egész évben korlátozott mennyiségben.
A zamárdi iskola konyhájára is jutott 50 kg liszt,
az Óvoda részére 50 kg liszt,10 kg száraztészta és

1 db 5l lecsó, 1db 5l zöldbab,1db 5l szilvabefõtt.

Karácsonyra a központi raktárból 70 db tartós
élelmiszercsomagot kaptunk, amit szétosztot-
tunk zamárdi, balatonendrédi, szántódi, pusz-
taszemesi, kõröshegyi, torvaji, nemesdédi egye-
dül élõk és családok között, ezzel kicsit megszé-
pítve az ünnepi készülõdést.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek
egész éves támogatását és adományait.Vigyáz-
zunk magunkra és egymásra, jó egészséget és ki-
tartást kívánok erre az esztendõre magam és a
Máltai Szeretetszolgálat Zamárdi csoport tagjai
nevében.

Köszönettel:  Takács Tünde

Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2021. február

KARITÁSZ HÍREK

EGY ELFELEDETT DÍSZPOLGÁRUNK

1935. augusztus 19-én Balatonzamárdi nagyközség képviselõ-testülete Somogy vármegye alispánját,
nemesdédi Stephaich Pált díszpolgárává választotta. Az alispán rendkívül népszerû volt megyeszerte, va-
gyonának nagy részét a köz javára áldozta, mindenkit fogadott, és igyekezett segíteni az embereken. A
zamárdiak mintaalispánnak tartották, ezért lett díszpolgárunk. 

A címhez egy oklevél is járt, melyet Prichoda István
festõmûvész készített. Szövege az alábbi volt: „Ba-
latonzamárdi nagyközség figyelemmel kísérvén
méltóságos nemesdédi Stephaich Pál úr, Somogy
vármegye alispánjának, mint a törvényhatóság elsõ
tisztviselõjének a vármegye vezetésével kapcsola-
tosan kifejtett önzetlen, kitûnõ és áldásos munkás-
ságát, mely Õt Magyarország mintaalispánjává
emelte, büszkén és örömmel választja díszpolgárá-
vá, mely alkalommal a fürdõtelep egyik utcáját Róla
elnevezi.”

Stephaich nem igazán lelkesedett az ötletért, úgy
vélte, aki közhivatalban dolgozik, azt nem illeti meg
semmilyen kitüntetés, mert a kötelességét teljesíti.

Az alispán 1887. november 26-án született Görös-
gálon. Jogi tanulmányait Pécsett, Budapesten és
Berlinben végezte. Vármegyei szolgálatba lépve szolgabíró, majd fõszolgabíró lett. 1928-ban Somogy
vármegye alispánjának választották, ezt a tisztet 1944-ig töltötte be. A Balatoni Szövetség alelnöke is volt.
1964-ben halt meg Budapesten.

Forrás: A Balatoni Szövetség honlapja, Új-Somogy 1935./190. szám, Az Újság 1935./204. szám,
kaposvarmost.hu

Szûcs Gáborné
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Böjti fegyelem

Szigorú böjtöt kell tartanunk hamvazószer-
dán és nagypénteken.

E napokon a betöltött 18. évtõl a megkezdett
60. életévig csak háromszor ehetünk, ebbõl
egyszer lakhatunk jól. 14 éves kortól kezdve
húst nem fogyaszthatunk.

14 éves kortól nagyböjt péntekjein húst nem
fogyaszthatunk.

Az év összes többi péntekje bûnbánati nap,
amikor Jézusnak a mi bûneinkért való halá-
lára emlékezünk. Ezt kifejezésre juttatjuk bár-
milyen önmegtagadással (nem feltétlen húsról,
hanem bármilyen kellemes, élvezeti cikkrõl,
ami személyünknek igazi lemondást jelent),
vagy imádsággal, vagy jócselekedettel.

Ez alól kivételek azok a péntekek, amelyekre
az év során fõünnepek esnek.

Fel vannak mentve a hústilalom alól, akik
nem saját asztaluknál étkeznek, akik hosz-
szabb utazást tesznek, a betegek és a nehéz
testi munkát végzõk.

A betegek és a nehéz testi munkát végzõk to-
vábbá a böjt alól is.

Szentségi böjt: a szentáldozást megelõzõ böjt,
melyben az Eukarisztia iránti tisztelet kifeje-
zéseként tartózkodunk ételtõl és italtól. Az ál-
dozónak a szentáldozás elõtt legalább 1 órán
keresztül tartózkodnia kell minden ételtõl és
italtól, kivétel a víz és az orvosság.

BABITS MIHÁLY: HÚSVÉT ELÕTT

S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva bellül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltõl részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábbad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zugásán át, dalomnak izét
a kinnak izén
tudnám csak érzeni, akkor is
- mennyi a vér! -
szakadjon a véres ének!
Van most dicsérni hõsöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hülni borogatott
ágyuk izzó torkait:
de nem gyõzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:
mert rejtek élet száz szele, március
friss vérizgalma nem türi géphalált
zengeni, malmokat; inkább
szerelmet, embert, életeket,
meg nem alvadt fürge vért:
s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
ez inni való sós vérizü szélben,
a felleg alatt,

sodrában a szörnyü Malomnak,

mely trónokat õröl, nemzeteket,

százados korlátokat

roppantva tör szét, érczabolát,

multak acél hiteit,

s lélekkel a testet, dupla halál

vércafatává

morzsolva a szüz Hold arcába köpi

s egy nemzedéket egy kerék-

forgása lejárat:

én mégsem a gépet énekelem

márciusba, most mikor

a levegõn, a szél erején

érzeni nedves izét

vérünk nedvének, drága magyar

vér italának:

nekem mikor ittam e sós levegõt,

kisebzett szájam és a szók

most fájnak e szájnak:

de ha szétszakad ajkam, akkor is,

magyar dal március évadán,

szélnek tör a véres ének!

Én nem a gyõztest énekelem,

nem a nép-gépet, a vak hõst,

kinek minden lépése halál,

tekintetétõl ájul a szó,

kéznyomása szolgaság,

hanem azt, aki lesz, akárki,

ki elõször mondja ki azt a szót,

ki elõször el meri mondani,

kiáltani, bátor, bátor,

azt a varázsszót, százezerek

várta lélekzetadó szent

embermegváltó, visszaadó,

nemzetmegmentõ, kapunyitó,

szabadító drága szót,

hogy elég! hogy elég! elég volt!

hogy béke! béke!

béke! béke már!

Legyen vége már!

Aki alszik, aludjon,

aki él az éljen,

a szegény hõs pihenjen,

szegény nép reméljen.

Szóljanak a harangok,

szóljon allelujja!

mire jön uj március,

viruljunk ki ujra!

egyik rész a munkára,

másik temetésre

adjon Isten bort, buzát,

bort a feledésre!

Ó béke! béke!

legyen béke már!

Legyen vége már!

Aki halott, megbocsát,

ragyog az ég sátra,

Testvérek, ha tul leszünk,

sohse nézünk hátra!

Ki a bünös, ne kérdjük,

ültessünk virágot,

szeressük és megértsük

az egész világot:

egyik rész a munkára,

másik temetésre:

adjon Isten bort, buzát,

bort a feledésre!

*

*

*

*

*
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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

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.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

IPARI ALPINISTA VÁLLAL:

- kisebb ácsmunkák,
- homlokzati felületek veszélytelenítése, 

javítása, festése,
- aluminium-kémény összeszerelése,
- eresztakarítás,
- magasnyomású 

tisztítás,
- polikarbonát tetõ  

telepítése,
- egyéb magasban 

végzendõ munkákat.

Kecskés Zsolt
06 30 999 5911

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:

Zamárdi plébániatemplom:

MISEREND

Miserend 2021. február

Szombat:                               17:00

Vasárnap:                                9:00
Balatonendréd:                     10:30

Hétköznap hétfõ és péntek: 7:30
A többi napokon                   17:00
Az idõpont temetés esetén vál-
tozhat.

Plébánia elérhetõsége: 348-925
ill.a honlapon:

http://www.zamardi.plebania.hu/elerhetosegek.html

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 

Megjelenik: havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:

Zamárdi Város Képviselõ-testülete
Szerkeszti a szerkesztõ bizottság

Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária
Következõ lapzárta: 2021. április 10.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,
Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

Anyagok leadása:bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Impresszum:

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja


