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Polgármesteri határozatok

1. A Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi Csoportja és a Zamárdi Polgárõr Egyesület elszámolását a
2020.évben kapott önkormányzati támogatások felhasználásáról elfogadom. Ezzel egyidejûleg kérel-
mükre a 2020.évben kapott önkormányzati támogatásból fel nem használt pénzösszeg visszafizetésétõl
eltekintek, annak 2021.évben történõ felhasználását elszámolási kötelezettség mellett engedélyezem.

2. A Media Links Production Kft. kérelmét, hogy a Zamárdi Kiss Ernõ utca és Margó Ede sétány füves
területén a Hausmann étteremmel szemközti területen fagylaltozót alakítson ki és üzemeltessen, nem
engedélyezem.

A megjelölt közterület használata kérelmezõ részére már nem engedélyezhetõ, mivel arra a területre
már más vállalkozások kaptak közterület-foglalási engedélyt és kötöttek szerzõdést az önkormányzat-
tal.

3. Füzes Péter ( Budapest) kérésére hozzájárulok, hogy az általa többnyire gyermekek részére nyújtandó
pólófestés szolgáltatáshoz 2021. június 1. napjától augusztus 31.napjáig tartó idõtartamban 27 nm köz-
területet béreljen a Kiss Ernõ utca – Leinenger köz sarkán lévõ füves közterületen.

A bérleti díjat 186.300,-Ft összegben határozom meg azzal, hogy további 4.500 Ft összeg megfizetése
terheli a vállalkozót a külön órával nem mérhetõ elektromos áramfogyasztás ellenértékeként.

4. Szecsõ Attila Csaba (Budaörs) kérelmére a Zamárdi, 1303. és 1304. hrsz.-ú ingatlanok településrende-
zési eszközben jelenleg szereplõ Üh-2 jelû övezetbõl Üü-1 jelû övezetbe való besorolásához hozzájáru-
lok.

Szecsõ Attila kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, hogy a tulajdonában lévõ három egymás mel-
letti ,de külön helyrajzi számon szereplõ ingatlan településrendezési szempontból eltérõ övezetbe van
jelenleg besorolva. Kérelmezte, hogy a besorolás kerüljön megváltoztatásra ,és mindhárom ingatlan az
Üü-1 jelû övezetbe kerüljön besorolásra.

A kérelemmel érintett 1303. és 1304. hrsz.-ú ingatlanok területe meghaladja a 2000 m²-t, ezzel szem-
ben azonban az Üh jelû övezetbe vannak sorolva. A meglévõ területi méretek megteremtik az alapját
annak, hogy az átsorolás megvalósuljon, és ezen telkek a jövõben se aprózódjanak el, mivel az Üü jelû
övezetben a kialakítható telekméret 2000 m².

Megállapításra került a döntés meghozatala elõtt, hogy a közvetlen környezetben lévõ Üh-2 besorolá-
sú ingatlanokon sok helyen, különösen a Gáspár A. utca északi oldalán, de az átsorolási kérelemmel
érintett telkekkel szemben a nyugati sarkon is F+1 szintes, lapos tetõs épületek állnak, így település-
képi szempontból a 6,5 m-es építménymagasság megengedhetõ és elfogadható.

5. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség kérelmére engedélyezem, hogy a 2021.évben városunkban megren-
dezésre kerülõ Balaton átevezési rendezvényhez kapcsolódóan városunk címerét díjmentesen használ-
ják a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokban, okleveleken, felhívásokban és a verseny helyszínén.

6. A Zamardice Kft. képviseletében Bélteczky Adrián kérelmére a mozgó hot-dog árusításra a
60/2020.(XII.07.) Pm. határozattal engedélyezésre került. Kérésére a határozat kiegészül a tevékeny-
ség nyújtásához szükséges 2 db hûtõszekrény kihelyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges közterület 
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díjon felül köteles a vállalkozó megfizetni hûtõnként 50.000,-Ft bérleti díjat, valamint az eszközök ál-
tal elhasznált elektromos áram díját. A hot-dog árusításához szükséges hûtõk kihelyezése a Kossuth ut-
ca és a Kecskeméti utca végén 2 x 2 nm alapterületet vehet igénybe.

7. A Wintersport Kft. (Budapest) képviseletében Tóth Etre által közterület bérlésére benyújtott
kérelmére közterület használatot nem engedélyezek az általa megjelölt helyen.

Tóth Etre kérelmet nyújtott be, hogy további közterületet béreljen a Wintersport Kft. már meglévõ bé-
relt területe mellett a Zamárdi Vízisport Bázis és a Harcsa utcai árokvonal közötti részen.

Kérelmében foglaltak szerint a területen további vízi sporteszközöket kíván tárolni, ami a terület elke-
rítését igényelné.

A már meglévõ bekerített területek növelését a városunk fõépítésze nem támogatja.

8. Valamely termékkel, áruval vagy tevékenységgel kapcsolatosan felmerülõ promóciós célú  közterület-
foglalási kérelmek ügyintézésével, az engedélyezéssel, ellenõrzésével a Tourinform Irodát jogosítom
fel. A promóciók közterület-foglalási díját 50.000,-Ft/nap összegben határozom meg. A fentiekkel kap-
csolatosan beszedett díjak a Tourinform bevételét képezik.

9. Engedélyezem Zamárdi Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévõ utakon található út-
burkolati jelek felújító festési munkáinak megrendelését a Bakony Plastiroute Kft.( Ajka) által adott
741.000 Ft + áfa ajánlati áron.

10. A Zamárdi Keszeg köz murvás borításának állandósult és rendszeresen visszatérõ problémáinak meg-
oldására a 2021. évi költségvetésben 1.200.000 Ft került biztosításra. A javítási, korszerûsítési munkák-
ra beérkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb árajánlatot a Fecske Kft. adta 1.360.329 Ft összegben. Az
ajánlatban és a kiírásban szereplõ mûszaki megoldás indokolt, ezért a fentiekben szereplõ legkedve-
zõbb költségen hozzájárulok a Fecske Kft.-vel történõ vállalkozási szerzõdés megkötéséhez, azzal, hogy
a költségvetésbõl hiányzó 160.329 Ft többlet költség a pénzügyi tartalékból kerüljön biztosításra.

11. A 2021.évi idegenforgalmi szezonnal kapcsolatosan beérkezett közterület-foglalási kérelmeket továb-
bá a PVFB hatáskörébe tartozó kérelmek és megkeresések ügyében az alábbi döntést hoztam:

- Az M+M 2007 Kft. kérésére engedélyezem, hogy pedálos gokart kölcsönzési tevékenységéhez 25 nm
közterületet használjon 2021.június 1- 2021.augusztus 31. közötti idõtartamban Zamárdi Bácskai utcá-
ban a megkötendõ bérleti szerzõdés alapján. 

- Engedélyezem, hogy Nagy Barbara  egyéni vállalkozó hennafestés, arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás,
hajdíszítés tevékenységéhez 3 nm közterületet béreljen 2021. május 28-2021.szeptember 05-ig terjedõ
idõtartamra a megkötésre kerülõ bérleti szerzõdés alapján, Zamárdi Nagyváradi- Kossuth utca közöt-
ti szakaszán.

- Engedélyezem, hogy Lengyel Zsuzsanna egyéni vállalkozó hennafestés, arcfestés, csillámtetoválás,
hajfonás, hajdíszítés tevékenységéhez 3 nm közterületet béreljen 2021. május 28.-2021.szeptember 05-
ig terjedõ idõtartamra Zamárdi Tiki beach Bisztró és Mauró pizzéria közötti szakaszon a Margó Ede
sétány mellett. A bérleti díjat a rendeletben meghatározottak szerint kell megfizetniük a kérelmezõk-
nek.
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12. A 2021.évi idegenforgalmi szezonban engedélyezem, hogy Erõss Miklós Csaba egyéni vállalkozó
2021.május 15-2021.szeptember 15. közötti idõtartamban kürtõs kalács mozgóárusításához közterüle-
tet használjon. A közterület bérleti díja a szezonra 150.000,-Ft. A mozgóárusítás útvonala a Hethland
üdülõtõl a Kilátó utcáig került meghatározásra.

13. A ConceptFlow Kft. képviseletében Kondor József által elõterjesztett kérelemben foglalt rendezvény
megtartására közterület-foglalási engedélyt nem adok. A 2021. év vonatkozásában korábban megho-
zott döntés alapján a város közterületein semmilyen rendezvény megtartása valamint ahhoz kapcsoló-
dóan vagy attól függetlenül zeneszolgáltatás nem engedélyezett. Ezen rendelkezés alól kivételt csak a
verseny jellegû sportrendezvény képez. A Covid-19 humán egészségügyi járvány miatt korlátozásra ke-
rült a város közterületeinek olyan célú használata, amely indokolatlanul képezhet veszélyforrást a sze-
mélyek csoportosulása miatt. A rendezvények ideje alatt nem biztosítható az egymástól való elõírt meg-
felelõ mértékû távolságtartás sem.

14. Balatonman Triatlon Kft. képviseletében Kínál Tibor által elõterjesztett kérelemre a 2021. október 1.
napján rajtoló XV.NN Ultrabalaton futórendezvény megtartásához közterület-használati és áthala-

dási engedélyt adok városunk területére, a kérelemben meghatározott útvonalra, valamint a kérelem
ben meghatározott helyeken a hûsítõ pontok kialakítására összesen 30 nm alapterületre.
Az engedélyt a 2021.október 1. napján, október 2. és október 3.napján történõ versenynapokra adtam
ki.

A  kérelmezõ az idei év október hónapban rajtoló futórendezvény megszervezése és megtartása 
érdekében kérte engedélyezni a Zamárdi Szent István út-Harcsa utca-Margó Ede sétány- Kiss Ernõ 
utca-József Attila utca- Dessewffy utca- Rózsa utca-Orgona utca útvonal használatát. Kérelmezte 
továbbá a Zöldfa utcában 10 nm, míg a Rózsa utca-Orgona utca keresztezõdésében 20 nm közterület 
használatát a versenyzõk részére hûsítõpult felállítására.
A kérelemben foglalt közterületek használatát a futóverseny megtartásához engedélyezem, azok ter-
vezett idõpontjában a kérelemben megjelölt területeken nincs olyan forgalom, amely zavarná a ver- 
seny résztvevõit.

15. Boksánné Zugor Mónika egyéni vállalkozó kérésére engedélyezek a Zamárdi, Bácskai utca végi
strandnál 5 nm közterület használatát ugrálóasztal mûködtetéséhez, valamint közterület használatot
biztosítok a strandon napozóágy kölcsönzéshez, a rendeletben meghatározott bérleti díj ellenében,
mely a 2021-es év vonatkozásában 273.100 Ft/szezon összegben van meghatározva, melybõl a napozó-
ágy kölcsönzés 92 napra számított összege 113.400 Ft.

A kérelemben foglalt ötéves idõtartamra a bérleti szerzõdés megköthetõ azzal a   feltétellel, hogy a bér-
leti díjak összege csak az idei évre vonatkoznak, a továbbiakban annak mértékérõl a testület dönt.

16. A Zamárdi Fecske utca, Knézich és Vécsei utca közötti murvás út javításának, korszerûsítésének meg-
oldására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb árajánlatot a Fecske Kft. adta 1.491.323 Ft összeg-
ben . Az ajánlatban szereplõ kivitelezési költség ezen összegben a költségvetésben rendelkezésre áll,
ezért hozzájárulok a Fecske Kft. -vel történõ kivitelezési szerzõdés megkötéséhez.

17. A Zamárdi Parkolási Kft. 2020.év gazdálkodásáról készített mérlegbeszámolót 87.859 e Ft eszköz-
forrás egyezõsége mellett kimutatott 39.718 e Ft eredménnyel elfogadom.

Ezzel egyidejûleg a kimutatott adózott eredményt tartalékba helyezem.

Matyikó Zsuzsa
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Farongálás
A Margó Ede sétányon ismeretlenek kifejezetten trükkösen álltak neki a fiatal fák elpusztításának:
nem fûrészelték õket tökéletesen ketté, de bizonyos szögben és mélységben bevágtak annyira a
törzsekbe, hogy az elsõ komolyabb szélvihar gyufaszálként törje ketté a még elég csenevész
növényeket. Némelyiken idõben észrevették a károsodást az önkormányzat emberei, és ecsetelve
igyekeztek meggyógyítani a fákat.
A város természetesen rendõrségi feljelentést tett az ügyben, amely jelenleg is folyamatban van.
Tervezik térfigyelõ kamera telepítését, ahogy azt szeretnék az Újszülöttek ligetéhez is kihelyezni,
azonban az elmúlt idõszak forráselvonásai mindezt nem tették lehetõvé. 
Az önkormányzat a fatelepítésekkel sem áll le, a kivágott fák pótlásáról is gondoskodnak,sõt, már
lakossági felajánlást is kaptak ez ügyben.

Tájékoztató a fesztiválokkal kapcsolatban

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Balaton

Sound és a Strand Fesztivál szerzõdése lejárt. 

A városvezetés több alkalommal tárgyalt a fesztivál-

szervezõkkel, de nem sikerült megegyezni a szerzõdés

lényeges feltételeirõl.

A bizonytalan járványhelyzet sem kedvez a nagyren-

dezvények megtartásának még ebben az évben.

Mindezt szükségesnek tartjuk közölni a korrekt

tájékoztatás érdekében.

A fesztiválok jövõjével kapcsolatban szándékunkban

áll kikérni a lakosság véleményét, melynek formájáról

késõbb  adunk tájékoztatást.

Csákovics Gyula

polgármester

Tájékoztatások

A piac megrongált ivókútja.

Forrás:www.24.hu
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Tisztelt Adózók!

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.)
Korm. rendelet 2/B. § -a alapján a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti idõszakban
eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó be-
szedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azon-
ban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A hivatkozott rendelet értelmében 2021. július 01. napjától eltöltött vendégéjszakák után az idegen-

forgalmi adót az adó alanyának meg kell fizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek be kell szednie,

be kell fizetnie és be kell vallania Adóhatóságunk részére.

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 30.§ (1) bekezdése szerint adókötelezettség terheli azt a ma-
gánszemélyt

a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát 
eltölt

A törvény 34. § (1) A 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendõ adót:

a) a szálláshely ellenérték fejében történõ átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történõ átengedése esetén a szálláshellyel, 

ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: 
adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

(2)Az (1) bekezdés szerint fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tar-
tozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Zamárdi Város Önkormányzatának a helyi adókról, és az adózás rendjérõl szóló 41/2011 (XII.13.)
számú rendeletében foglaltak alapján a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó mértéke személyenként
és vendégéjszakánként 500,- Ft.

Az idegenforgalmi adó vonatkozásában az adómentességre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
31. §-a az irányadó.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Annak érdekében, hogy az újranyitás során a turisztikai szolgáltatók minél hatékonyabban felelhes-
senek meg a jogszabályoknak, a Magyar Turisztikai Ügynökség összefoglalta az egyes lépcsõfokokra
vonatkozó rendelkezéseket, és választ adott azokra a gyakran ismétlõdõ kérdésekre, amelyek mind a
szálláshelyek, a vendéglátó üzletek, valamint az egyes szabadidõs létesítmények nyitásra való felké-
szülése során felmerülnek. A Jogértelmezés a turizmus újraindításához c. összefoglaló a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség oldalán letölthetõ.

Zamárdi, 2021. június 10.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: 84 / 348-400, 348-711. Fax: 84/349-147.
Hivatali kapu (KRID) : 505033145
E-mail: titkarsag@zamardi.hu
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Tájékoztató a Zamárdiban található természe-
tes fürdõhelyek használatára vonatkozóan

A strandidõszak közeledtével számos megkeresés ér-
kezik hivatalunkhoz a kijelölt strandok, a fürdõzésre
alkalmas  egyéb„közterületek” (pl. utcavégi bejárók),
valamint általánosságban a Balaton partjának állapo-
tára vonatkozóan, így szükségesnek látjuk a témában
egy tájékoztatás közreadását.
Alapvetõen tisztázni szükséges, hogy az önkormány-
zat a tulajdonában és/vagy kezelésében lévõ parti te-
rületek vonatkozásában illetékes, míg a Balaton med-
rében a kezelõi jogokkal a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége (további-
akban BVK) rendelkezik. A Balaton „üzemeltetésé-
vel” kapcsolatos feladatokat –kezelõként- a BVK lát-
ja el, egyéb résztvevõk (önkormányzat, magánembe-
rek stb.) rendezõelvként akkor végezhetnek a meder-
ben munkát, ha a konkrét elképzelésre vonatkozóan a
BVK hozzájárulását adta.
Az önkormányzatoknak tehát alapvetõen nincs jogo-
sultságuk a Balaton medrének vonatkozásában, enge-
dély és/vagy hozzájárulás nélkül iszap eltávolítási, kot-
rási, tisztítási munkákat nem végezhetnek.
Az utóbbi idõben a Balatonon mutatkozó „iszaposo-
dás” miatt a lakosság részérõl igényelt iszap-eltávolí-
tási munkák elvégzése alapvetõen tehát nem önkor-
mányzati feladat, annak költségvetési kerete sem biz-
tosított. Kivételt képeznek ez alól a hatóságilag kije-
lölt fürdõhelyek, melyek kijelölését az önkormányzat
kezdeményezi, azzal a céllal, hogy a fürdõzést megfe-
lelõ színvonalon és biztonságosan biztosítani tudja, és
a továbbiakban is üzemelteti a strandot egy évente
megújítandó hatósági engedély birtokában.

Zamárdiban két ilyen kijelölt strand van:
- a Jegenye téren, valamint
- a város területén 3 km hosszúságban elterülõ

Nagystrand. 

Egyéb „kijelölt” strand nincs a város területén, csak
„fürdõzésre alkalmas” terület (zöldfelület, utcavégi
lejárók stb.). A város alapvetõen a kijelölt strandok
üzemeltetését végzi, és ott nyújt strandi szolgáltatáso-
kat (vízimentés, wc-k,  játszóterek, bejárók, öltözõk
stb.) az aktuálisan hatályos üzemeltetési szabályzat-
nak megfelelõen, adott év június 15-e és augusztus 31-
e közötti idõszakban).
Természetesen -attól függetlenül, hogy a városban 3
km hosszú és szinte egyedülálló módon, térítésmente-
sen igénybe vehetõ  strand áll rendelkezésre- az ön-
kormányzatnak az is célja, hogy a Balaton az utcavégi
lejárókon keresztül is elérhetõ legyen a nyaralók szá-
mára.
Emiatt éveken keresztül saját költségén végzett az ut-

cavégeken medertisztítási munkákat a Balatonban, at-
tól függetlenül, hogy ez nem  önkormányzati kötelezõ
feladat, és kijelölt strand sem található ezeken a he-
lyeken.
Az idõközben –számunkra ismeretlen okok miatt- a
Balatonban megjelenõ nagy mennyiségû iszap kezelé-
se azonban már nem biztosítható önkormányzati fi-
nanszírozású tisztítási kereteken belül, ehhez a Bala-
tonra kiterjedõ egységes kezelés lenne szükséges,
egyébként csak idõleges (kb. 1-2 hónapra kiterjedõ)
eredményt lehet elérni nagyon nagy anyagi szerepvál-
lalás mellett. 
A kijelölt strandokon kívüli területek esetében tehát
az iszap kezelése egyelõre problémát jelent, melyen az
iszaposodás mértéke miatt sajnos már a hosszabb be-
járók telepítése sem hoz eredményt, annak ellenére,
hogy az önkormányzat a Jegenye téren 10 M Ft-os
nagyságrendet költött egy ilyen speciális bejáró kiala-
kítására.
Fentiekre tekintettel az önkormányzat helyszíni bejá-
rást kezdeményezett a BVK-nál a további teendõk
egyeztetése és a jelenlegi állapotok szemrevételezése
céljából. Eredményeképpen a Kezelõ elvégzett/elvé-
gez bizonyos part menti tisztítási munkálatokat több
utcában   (pl.  Nefelejcs utca,  Jegenye tér,  Klapka 
György utca), de iszapkotrási munkákra ennek kere-
tében nem fog sor kerülni.
Az Önkormányzat a fentiekben leírtaknak megfelelõ-
en a kijelölt strandok üzemeltetését tartja elsõdleges
feladatának. Ezen belül az iszap a Jegenye téri strand
esetében okoz problémát, ezért tart annak a vizsgála-
ta, hogy az idei és az elkövetkezõ években milyen
megoldással lehet a strand üzemeltetését biztosítani.
A 2021-es év vonatkozásában várhatóan a strand elõt-
ti vízterület részleges medertisztítására fog sor kerül-
ni.
Egyéb helyszínek esetében az idei évben a Balaton
medrét érintõ beavatkozás nem várható.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Pót kutyaoltás

2021. június 20-án, vasárnap 9.00-10.00 óra
között Zamárdi, Fõ utca 106. parkoló.
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Tájékoztatás a Zamárdi város területén mûködõ díjfizetéses parkolásról

Az idei évben is díjfizetéses a parkolás a város kiemelt turisztikai területén. A kialakított 3 zónából az I. és a
III.zóna minden naptári év május 1. napjától szeptember 30. napjáig díjköteles de.9.h - 21.h. közötti idõtartam-
ban.

A II.sz.zónában parkolók egész évben díjfizetésre kötelezettek.

A parkolás díja évek óta azonos mértékben 300,-Ft/óra összegben került megállapításra.

A díjfizetéses parkolási rendszerrõl szóló önkormányzati rendelet kedvezményes bérlet megvásárlására ad le-
hetõséget a városban lakó vagy a városban ingatlantulajdonnal rendelkezõ magánszemélyek részére.

A parkolási díj megfizethetõ a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.által meghatározott módon SMS küldésével telefon-
ról, elektronikusan a Zamárdi Parkolási Kft. honlapjáról elérhetõen vagy készpénzzel a területre kihelyezett
parkoló automatáknál. A parkoló automatáknál a parkolási jegy bankkártyás fizetéssel is kifizethetõ.

Bérletek váltására a Zamárdi Parkolási Kft. ügyfélszolgálati irodájában van lehetõség, amely 2021. június 14.
napjától Zamárdi Petõfi u.1.sz.alatti ingatlan Kossuth utca felõli földszinti részén található. Az ügyfélszolgálat
hétköznap 8-16 óra között tart nyitva. Lehetõség van arra, hogy elektronikus úton a szükséges igazolások meg-
küldésével és a bérlet árának átutalásával a rendszerben rögzítésre kerüljön a bérlet megvásárlásának ténye a
megadott rendszám rögzítésével.

Telefonon elérhetõ az iroda a 30/ 3135616 hívószámon, míg elektronikusan a zamardiparkolas@gmail.com cí-
men.A teljes rendelet szövege elérhetõ a Zamárdi Parkolási Kft. honlapjáról vagy a Zamárdi Város Önkor-
mányzat rendeletei között az önkormányzat honlapján. 

Zamárdiban, a Hethland üdülõnél fogták

05.16-án a csatolt képeken látható „aranyló”

pontyot. Bálint Gábor nevû horgász volt a

szerencsés. 22,7 kg-ot nyomott a mérlegelé-

sen, ahol a halõr kollégáink is jelen voltak.       

Nagy Gábor Horgászati ágazatvezetõ

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt

A díjfizetésbe bevont utcák, terek jegyzéke:

I. sz. parkolási zóna – - Kiss E. u. Nagy Sándor u. és Rákóczi u. közötti, valamint a Nagyváradi köz és
Zöldfa utca közötti szakasz - Panoráma u. Zöldfa és Harcsa utca közötti szakasz - Nyárfa utca Bácskai u.
és Kecskeméti u. közötti szakasz - Bácskai u. Nagyváradi u. és Kiss E. u. közötti szakasz - Rákóczi utca
- Kossuth utca - Harcsa u. Panoráma utcától É-ra lévõ szakasza - Zöldfa u.Kiss E. utcától É-ra lévõ szaka-
sza - Bácskai u. Kiss E. utcától É-ra lévõ szakasz azon részei, ahol a parkolás lehetõsége táblával ki van
jelölve - Széchenyi utca Zöldfa és Eötvös utca közötti szakasza - Margitai utca a Bácskai és az Eötvös ut-
ca közötti szakasza - Damjanich utca Kossuth L.utca és Pöltenberg utca közötti szakasza - Keszeg utcai
kiépített parkoló és környezete, ahol a megállás nem tiltott - Szent István út déli oldala a Bácskai és Zöld-
fa utca közötti szakaszán - Orgona utca

II. sz. parkolási zóna – - Kiss E. u. Rákóczi és Nagyváradi köz. közötti szakasz - Eötvös u. K-i oldalán
Kiss E. utcától É-ra lévõ kiépített parkoló azon részei, ahol a parkolás lehetõsége táblával ki van jelölve -
Szabadság téri parkoló - MÁV állomás elõtti parkoló

III sz. parkolási zóna- Autóbuszparkoló - Kiss Ernõ utca Zöldfa utca ÉK-i sarkán lévõ parkoló

Sziklay Adrienn,  a Parkolási Kft. vezetõje
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Lakossági tájékoztatás a szociális rendelet
változásairól

Az idei évben a kormányhivatalok felülvizsgálták az
önkormányzatok szociális rendeletalkotását. A szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban SZt.), amely meghatározza
a szociális ellátások formáit és szervezetét, felhatal-
mazást ad a települési önkormányzatnak arra, hogy a
törvényben szabályozott támogatási formákon kívül
további települési támogatást állapíthasson meg.

Az évek során Zamárdi Város Önkormányzata szá-
mos települési támogatást vezetett be, a jelenleg hatá-
lyos 9/2015. (II. 26.) Kt. rendeletünkben szabályozott
módon, illetve egyes támogatásokról külön rendeletet
alkotott a képviselõ-testület.

A kormányhivatali ellenõrzéseket szakmai iránymuta-
tás követte, amely alapján felülvizsgálat alatt áll a he-
lyi szociális rendelet és a képviselõ-testület napokon
belül két rendeletet fog alkotni. A támogatási formák
nem módosulnak, annyi változás történik, hogy az új
szociális ellátásról szóló rendeletben azok a támoga-
tási formák maradnak, amelyek megalkotására  az
Szt. felhatalmazása alapján jogosult a képviselõ-testü-
let.

Ezek: 

a) gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz 
támogatás, 

b) elemi kár elhárításához nyújtott települési támo-
gatás, 

c) temetési támogatás, 

d) hátrányos helyzetû gyermekek települési támo-
gatása,

e) gyermekétkeztetési támogatás, 

f) felnõtt étkeztetési támogatás, 

g) tûzifa támogatás, 

h) rendkívüli települési támogatás, 

i) köztemetés.

A másik rendeletben kerül szabályozásra az Alaptör-
vényben biztosított eredeti jogalkotói hatáskörben az
S.O.S Jelzõrendszeri támogatás, a 65 és 90 év feletti-
ek támogatása, míg változatlanul hatályban marad az
újszülöttek, a felnõttoktatásban tanulók és a bölcsõ-
dei elhelyezés térítési díjának támogatására vonatko-
zó rendeletek.

Változik a rendkívüli települési támogatás összege, az
évi maximum 3X15.000 Ft 3X20.000 Ft-ra emelkedik,
míg egyes ellátások esetében emelkedik az igénybevé-
tel jövedelemhatára, ezzel bõvülhet az ellátotti kör.

A  rendeletek elfogadása és kihirdetésük után megta-
lálhatóak lesznek honlapunkon.

dr. Kerekes Gyöngyi jegyzõ
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Jerusalema tánc

Hozzánk is elért a Jerusalema örömtánc.  Egyik
nap felmerült az ötlet és pillanatokon belül összeállt
lelkes csapatunk. A Tourinform Iroda gondoskodott
koreográfusról, Döme Tamás vállalta a filmfelvételt
és mire észbe kaptunk, egyetlen próba után Váro-
sunk legszebb területein töltöttünk egy péntek dél-
utánt. Nekünk valóban örömtánc volt, hosszú idõ
után együtt, a szabadban, napsütésben és bár még
maszkban, de nagyon jó kedvûen. Köszönet Kele-
men–Ladányi Viviennek aki megtanította a tánclé-
péseket amatõr csapatunknak és Döme Tamásnak,
aki gyönyörû felvételekkel mutatta be Zamárdit. A
filmet már több mint 4000-en látták, érdemes meg-
nézni.

Megújult arculattal és az eddig megszokott szeretet-
tel várjuk kedves ügyfeleinket a Zamárdi Tourinform
Irodában.

Az idei szezonban teljes nyitvatartással lehetséges a
Tájház látogatása egyénileg vagy csoportok részére
egyaránt.

Megnyitó: június 19.  19:00
Kiállítás témája: Zamárdiak hobbigyûjteményei

Nyitva tartás:
Június 19-augusztus 31. 
Kedd-csütörtökig 10:00-12:00 és 16:00-18:00
Péntektõl-vasárnapig 9:30-12:30 és 16:00-18:00
Hétfõ: zárva

Ettõl eltérõ idõpontban történõ látogatási szándék
esetén kérjük, keresse irodánkat bármelyik elérhetõ-
ségünkön.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018) 1500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- „Eltûntek,mint az avarok” angol és magyar

nyelven 2500 Ft 
- kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag), bög-

rék
- Pólók ( nõi-férfi fazon ) Zamárdi a Balaton

szíve logóval
- Baseball sapkák

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

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

Irodánkban állami jegy is váltható!

Nyitvatartásunk:
Június 16 - augusztus 22-ig hétfõtõl szombatig 9:00-
18:00; vasárnap: 9:00-17:00 óráig állunk kedves Ügy-
feleink rendelkezésére.

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

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és
Városi Könyvtár hírei 
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

Kedves Olvasók! Lassacskán visszatér a helyi kulturá-
lis élet is a normális kerékvágásba, de a beszámolásra
méltó események, érthetõen, még csak szórványosak.
Összejár már a nõi kórus, a Szakasztó népdalkör, a jó-
gások és a Matthias Rex zenekar.
Januártól május végéig tartott a Nyitott szemmel! -
képrejtvény sorozatunk.  Utolsó alkalommal, május
23-án derûs hangulatú eredményhirdetésre hívtuk
meg a versengésben résztvevõket. Öt személy illetve
kis csapat holtversenyben végzett az élen: Lázár
Mónikáék, Gruber család, Halmosék, Szabó
Mónikáék és Soós Gábor. Õk a mindenkinek járó
ajándékokon túl a polgármester úr által felajánlott
könyvutalványokban is részesültek. Alig maradtak el
tõlük pontszámaikkal Arnoldné Lászik Vikiék, Széles
Ágiék, Friesz Mariannáék, Gubányi Katáék, de reme-
kül helytálltak a késõbb becsatlakozók is: Takács
Anették, Mátay Gábor. És voltak olyan játékosok is,
akik egy kis idõre szálltak be. Nekik is köszönöm a
részvételt. Illetve meg kell, hogy említsem, tudomá-
sunk van róla, sokan csak saját örömükre, versengés
nélkül próbálták meg kitalálni feladványainkat. És ez
legalább olyan fontos eredmény, mint a vetélkedés! A
záró összejövetel egy kis szeretetvendégséggel is járt.
Hálásan köszönöm, hogy ennek ku-
lináris fénypontjaként Friesz
Gyuláné és Friesz Erika rétesét él-
vezhettük mindnyájan. Köszönöm
Hirschmann Attila hónapokon át
tartó fotós segítségét és Szabó Gá-
bor közremûködését a lebonyolí-
tásban. Az eredményhirdetés a Kö-
zösségi Házban zajlott az esõs idõ
miatt, így a bónuszként beharango-
zott sétakocsikázás elmaradt, de
Schwarc Béláék ezt késõbb is vál-
lalják!

A Nemzeti összetartozás napjáról a Magyar fájdalom
szobornál már úgy tudtunk megemlékezni, mint bár-
mikor korábban. Sok gyermek is részt vett benne, há-
lásan köszönöm ezt Tarr Péter igazgató úrnak! Neves
fellépõt idén nem tudtunk meghívni, de a technika ál-
tal mégis a legnevesebb színmûvészeink egyike,
Sinkovits Imre idézte meg nekünk Somogyváry Gyula
Magyar miatyánk 1919 címû versét és a Szózatot.
Megemlékezésünket összekötöttük a hõsök vasárnap-
jának eszméjével, hiszen az elsõ világháború vezetett
el Trianon tragédiájához. Egy egyszerû falusi kisem-
ber, Pongrácz Gyula háborús élményei által mutattuk
meg, hogy a harctereken nem veszítettünk, mégis úgy
bántak velünk Párizsban, mint a fõ felelõs legyõzöttel.
A résztvevõk a Magyar Királyság ágyásba elcsatolt
helységek neveit tartalmazó kis köveket tettek a piros
virágok közé (utóbbiért köszönet a Gamesznak!), s a
megemlékezés végén, aki akart, csatlakozhatott a
Charta XXI – a Kárpát-medencei népek kölcsönös ki-

engesztelõdéséért tevékenykedõ mozgalom – akciójá-
hoz,  a mely  a következõ címen érhetõ el:
http://fogadjszívedbe.chartaxxi.eu/ Este 20 óra 21-
perkor (2021 van!) meggyújtottuk a szobornál az ösz-
szetartozás tüzét, mert mi, zamárdiak is csatlakoztunk
e Kárpát-medencei összefogáshoz.
A színházi világ szintén felébredt csipkerózsika álmá-
ból! Júniusban bérleteseink nem gyõzik majd pótolni
az elmaradt elõadásokat! 15-én Bródy Sándor A taní-
tónõ címû elõadására megyünk, majd következik a
Kaktuszvirág és így tovább! Most aztán lesz része re-
mélhetõleg sok szép élményben színházi járataink tag-
jainak!

A járvány utáni közösségi és mûvelõdési élet újraindí-
tásának fontos eszköze, hogy felmérjük a Zamárdiban
élõk közt, ki, milyen klubba, körbe lépne be, melyik-
hez csatlakozna, esetleg vezetné, szervezné meg.
Ezért tartom fontosnak, hogy felmérjük az igényeket,
és ennek lélektani idejét a másfél éves böjt most el-
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Rövid kérdõív az újrakezdés jegyében
Kedves Zamárdiak, Zamárdihoz Kötõdök!

A nehéz bõ egy év után lassan újrakezdõdhet a szer-
vezett kulturális élet városunkban is. Itt a lélektani al-
kalom, hogy felmérjem, a közösségi életre „kiéhezet-
tek” milyen új vagy korábban már volt tevékenységi
körben vennének részt tagként, cselekvõként, vagy
akár szervezõként, vezetõként. (A túlsó oldali, illetve
2. oldali táblázatban lévõ új ajánlatok közt jó pár
olyan lehetõség is található, amely az elmúlt 22 évben
már megvalósult, csak valamikor „elfáradt”, befejezõ-
dött, de most új emberekkel újra meg lehetne próbál-
ni a beindítását.)
Tudom, hiszen szülõként magam is szoktam a „kérde-
zett térfélen” lenni, hogy holnapra, holnaputánra ha-
lasztva egy kérdõív kitöltése könnyen elmaradhat a

jószándék ellenére is, hadd kérjem te-
hát, ha csak egy szimpatikus ajánlat is
van a kínálatban, ezt töltsék ki, és jut-
tassák vissza! Aki a postaládájába kap-
ja a kérdõívet, legyen szíves, a Közössé-
gi Ház postaládájába dobja be, vagy a
Tourinform Irodába adja be! Aki gyer-
meke révén kapja meg, vele az iskolába
küldje vissza! Aki az óvodában jut hoz-
zá, oda legyen kedves visszavinni kitölt-
ve! Aki a digitális módot választja, a
gal.peter@zamardi.hu címet használ-
ja, hiszen e kérdõív megtalálható a vá-
ros Facebook-oldalán is, meg emailben
is eljut jó pár zamárdi személyhez! Ter-
mészetesen lehet egyszerre több közös-
ségi tevékenységet is bejelölni!

A kitöltés még nem jelent elkötelezõ-
dést, azt segíti elõ, hogy kitûnjék, mely
tevékenységi kört érdemes szervezni és
a nyári szezon után beindítani. Mindez
együttesen eléggé sokrétû munka, gon-
doljunk csak a feltételek teljesülésére,
tehát a kezdési idõpont nem biztos,
hogy egyezik majd a tanévkezdéssel, de
igyekezni fogunk!
Még annyit, családi kitöltés esetén any-
nyi X kerüljön egy-egy rubrikába, ahá-
nyan a családtagok közül érdeklõdnek
az adott lehetõség iránt.

Bízva segítségükben, bízva a közösségi
élet megújulásában ezáltal is, üdvözlet-
tel és köszönettel:

Gál Péter sk
mûvelõdésszervezõ – Közösségi Ház)

Zamárdi, 2021. május 17.

hozta. Kérdõívünkhöz itt, a Hírmondóban is hozzá-
férhetnek, továbbá az iskolában, óvodában is meg-
kaphatták a szülõk, és a házi postaládákba is bedob-
tuk! Bízunk benne, hogy õsztõl ismét szárba szökken-
nek a régi kezdeményezések, vagy egészen újak bõví-
tik a Közösségi Ház kínálatát! Kérjük, ha a hírmondói
kérdõívet választják kitöltésre, a polgármesteri hivatal
portájára adják be vagy a Közösségi Ház postaládájá-
ba dobják a bejárati ajtónál!
Rendezvények híján ezen a nyáron is lesz közösségi
házi túravezetés a zamárdi erdõbe! Mellékeljük a pla-
kátját!
Tájházi idõszaki kiállításunk ebben a szezonban
zamárdiak hobbigyûjteményeit mutatja be! A kiállítás
megnyitójának  idõpontja:
június  19-e,  szombat, 19 óra!

(GP – közház)
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Óvoda hírei

Az újranyitás után fokozatosan szoktattuk vissza a
gyermekeket az óvodai életbe. Újra fel kellett idéz-
nünk a szokásokat, szabályokat, napirendet, próbál-
tunk zökkenõmentesen visszarázódni a megszokott
ovis mindennapokba. Átismételtük a tavaszi éneke-
ket, meséket, különbözõ technikákkal barkácsoltunk,
a mindennapos mozgás pedig egyre hosszabb távú sé-
tákkal egészült ki. Eközben megfigyeltük az ébredõ
természetet, gyûjtöttünk mezei virágokat, koszorút
fontunk, megfigyeltük a Balaton-parti állatokat. 

Május elsõ vasárnapjához közeledve lelkesen készül-
tünk az anyák napjára is. Az oviban tanult énekkel és
a saját kezük által készített ajándékkal otthon lepte
meg minden kisgyermek az édesanyját. Kihívás napja
alkalmából a csoportoknak a sportpályán szerveztünk
mozgásos játékokat. Kötélhúzás, minigolf, zsákban
futás, kapura rúgás lehetõsége egytõl egyig lekötötte
a gyerekeket. A sport délelõttöt a korcsoportonkénti
futóverseny koronázta meg, ahol a leggyorsabbakat
éremmel jutalmaztuk. A sok szaladgálás után jól esett
a fûbe leheveredni és friss gyümölcsöt majszolni. 

Május 28-án került sor a nagycsoportosok búcsúztató
ünnepségére. Idén 29 kisgyermeknek ért véget az
óvodás korszak, szeptembertõl már az iskola padjait
koptatják. A ballagás délelõttjén egymás kezét fogva
és búcsúzó dalokat énekelve vonultak végig az óvoda
udvarán, folyosóin és a csoportszobákban. Mosolyog-
va integettek a játszótársaknak és az óvodai dolgozók-
nak. A délelõttöt a közös tortaevés zárta. A ballagó
gyermekek a virágokkal feldíszített tornateremben
várták szüleiket, testvéreiket, akik az óvó nénikkel
együtt meghatottan és büszkén nézték végig a mûsort.
Kívánunk nekik boldog és sikerekben gazdag iskolás
éveket!

A gyereknapot június 8-án tartottuk. A lufikkal díszí-
tett udvar, a vidám zene és a mókás játékok mind azt
sugallták, hogy ez a nap csakis róluk szól. Lovacská-
zás, akadálypálya, célba dobás, mini mezítlábas sé-
tány,  és  más   ügyességi   játékok   várták  õket.
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Iskolai hírek

A nagy melegben jóízûen ették a jégkrémet, a nap vé-
gén pedig apró ajándékkal is kedveskedtünk nekik. 

Június 9-én a nagycsoportosok a Balatonföldvári Ze-
neiskola „hangszersimogató” bemutatóján vehettek
részt, ahol megismerkedhettek különbözõ hangsze-
rekkel, és remélhetõleg kedvet kaptak ahhoz, hogy is-
kolás korukban megtanuljanak játszani valamilyen ál-
taluk választott hangszeren.

Barta Ilona

Az alsósok már április 19-tõl, a felsõsök május 10-tõl vehettek részt a jelenléti oktatásban. Mindenki nagyon
várta a találkozást, de a közös tanulást is, hisz így könnyebben sajátíthatjuk el a tananyagot. Nagy örömmel
és lelkesedéssel vetettük bele magunkat a munkába. Közös rendezvényeket továbbra sem tarthattunk, de leg-
alább együtt voltunk. Idén le kellett mondanunk sok olyan élményrõl, amit elõzõ években megszokhattunk, s
melyek egy sereg gyermekbõl igazi közösséget alkothattak volna. Nagyon bízunk abban, hogy nem kell több
ilyen tanévet átélnünk.

Azért történt is a tanuláson kívül egy és más az elmúlt egy hónapban.

Május 17-én a hetedikesek elsõsegély „tanfolyamon” vettek részt 2 órában.
19-én zajlott a 6. és 8. osztályosok részvételével az idegen nyelvi kompetenciamérés. A nyolcadikosok külö-

nösen jól teljesítettek, de a kisebbek is odatették magukat.
20-án a Kenguru matematikaversenyen vettek részt diákjaink.
26-án a kompetenciamérésen bizonyíthattak 6. és 8. osztályosaink. Nem volt könnyû négy órán keresztül

koncentrálni.
Ugyancsak e napon kaptak HPV- oltást hetedikeseink.

Májusban rendezték a Mozaik német nyelvi verseny országos döntõjét. A nyolcadikasok között BRUCKER
MÁRTA országos elsõ helyezést ért el, az ötödik osztályosok között Makláry Flóra hatodik, Járó An-
na  Zorka hetedik, Bertalan Balázs tizedik lett.

Június elsõ hetében rendhagyó módon zajlott a néptánc tagozatosok vizsgája.
Néptáncosaink kiemelkedõ munkát végeztek, s errõl a szülõk ezúttal felvételrõl -
online- bizonyosodhattak meg. 

4-én az iskolában is megemlékeztünk a gyászos trianoni döntésrõl, s annak napjainkig ható következmé-
nyeirõl.

14-én szervezzük a madarak és fák napi akadályversenyt.
15-én mindenki osztálykeretben (kirándulás, fagyizás) búcsúzik az idei tanévtõl.
18-án bizonyítványosztást tartunk az 1-7. évfolyamosok számára.
19-én csengetnek be utoljára ebben az iskolában 21 végzõs diákunk számára. Az õ számukra a csengõszó

nemcsak a vakáció kezdetét, hanem a búcsút is jelenti. 
8. osztályosainknak sok sikert, eredményes helytállást kívánunk az életben, s az 
új iskolájukban!

*

Matematika versenyeredmények:

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
8. o. Szentkuti -Kiss Örs  megyei 7. helyezés
6. o. Csapat (Durkó Blanka, Takács Jázmin, Kovács Olivér) megyei 3. helyezés

Kenguru Matematikaverseny:

8. osztály: Szentkuti-Kiss Örs 4. hely, Varga András 10. hely

5. osztály: MAKLÁRY FLÓRA 2. HELY

4. osztály: Balatoni Huba 4., Veres Dorián 7. hely

3. osztály: Bunevácz Mihály 10. hely
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Magyar versenyeredmények:
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordu-
ló:
5. osztály: JÁRÓ ANNA ZORKA 1. HELY
7. osztály: MÓDOS ANNA 2. HELY
8. osztály: AMBRUS EMESE 3. HELY

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny:

4. osztály: SZÁNTÓ CSENGE BEATRIX 2. HELY
Reiter Tamara, Vörös Lora 5. hely
7. osztály: KONKOLY ROZINA 1. HELY
MÓDOS ANNA 2. HELY
GALLAI LÉNA 3. HELY
Baricza Johanna 4. hely
8. osztály: NÉMETH JANA 1. HELY
ÚJVÁRI PATRÍCIA 2. HELY
HOFFMANN ARNOLD 3. HELY
Varga András 4., Brucker Márta 5., Horváth Izabel-
la, Ambrus Emese 6.hely

/Hirsch Judit/

Járó Annna Zorka

Brucker Márta Andor Emese

Szántó Csenge Beatrix

7. osztály magyarosok

8. osztály magyarosok
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Tisztelt Polgármester Úr,  Tisztelt Képviselõk!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani városunk
vezetésének, hogy 2016-ban ösztöndíjat szavaz-
tak meg nekem, és így felvételt nyerhettem a Ka-
posvári Táncsics Mihály Gimnázium Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programba (AJTP). Sajnos
véget értek középiskolai tanulmányaim, de biztos
vagyok abban, hogy az elõzõ 5 évet a legjobb is-
kolában tölthettem.

A középiskolai tanulmányaim során rengeteg
versenyen értem el kimagasló eredményt mate-
matika, fizika és informatika tantárgyakban. A
legfontosabbat kiemelném itt is, amely a Nem-
zetközi Informatika Diákolimpia (International
Olympiad of Informatics) magyarországi váloga-
tó versenyén elért 14. helyezésem. Ez a verseny
szedi össze az ország legjobb középiskolás prog-
ramozóit. Kenguru versenyeredményeim által
bekerülhettem egy 1 hetes németországi nemzet-
közi matematika táborba. Ezen kívül 2019 tava-
szán a Polygon matematikai folyóiratban megje-
lent matematikatanárommal, Trembeczki Csabá-
val közös cikkem az általam kifejlesztett négyzet-
gyök közelítõ algoritmusról.

További eredményeim a teljesség igénye nélkül:

• 2020/21-es tanévi OKTV Informatika II
(Programozás) kategóriából 16. hely

• 2020/21-as tanévi Országos Csillagászati Ver-
seny 14. helyezés

• 2020/21-es tanévi OKTV Fizika II kategóriá-
ból 19. hely

• 2019/20-as tanévi Országos Ifjúsági Innováci-
ós Verseny döntõbe jutás.

• 2020/20-es tanévi Bolyai Matematika csapat-
verseny országos 4. helyezés

• Arany János Tehetséggondozó Program mate-
matikaversenyén elért elsõ helyezés 2016/17,
2017/18 és 2018/19-es tanévben.

Számomra a legnehezebb mindig is az volt, hogy
megtaláljam magamat- mind az életemben, mind
a tanulmányaimban. A matematika, a fizika, és az
informatika is vonz, és hogy melyik a kedvencem,
az mindig az aktuális hangulatomtól függ, ezért is
volt számomra nehéz döntés a további tanulmá-
nyaim iránya. Végül az ELTE fizika szakja mel-
lett döntöttem azzal az indokkal, hogy a fizika ér-
dekel a legjobban. Mindenkinek megvan az a sa-
ját kis területe,ami igazán érdekli, de sokszor ke-

rül olyan helyzetbe az ember, hogy megpróbálják
eltántorítani errõl az útról, de nem szabad enged-
ni, hogy  feladjuk a saját vágyainkat más emberek
véleménye miatt. 
Az elmúlt másfél év nagyon megnehezítette min-
denki életét, és szerintem a legtöbb diákkal össz-
hangban mondhatom, hogy tanulmányaink na-
gyon nehézzé váltak.
Azonban számomra az egyetlen pozitívuma az
volt, hogy el tudtam különíteni mások vélemé-
nyét a saját gondolataimtól, és le tudtam tisztáz-
ni, mi az, amit én akarok.
Ez a legfontosabb tanácsom a fiatalabbaknak,

hogy próbálják meg magukat elõtérbe helyezni,
amikor saját döntéseiket kell meghozni! Érdemes
másokat is meghallgatni, de nem szabad,hogy tel-
jesen befolyásoljon minket mindenki más véle-
ménye.
Még egyszer köszönöm, hogy Zamárdi is támoga-
tott középiskolai tanulmányaim alatt, és megala-
pozhattam azt a tudást, mellyel felvételt nyerhe-
tek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Termé-
szettudományi karának fizika alapképzésére, ami
az év végi és érettségi eredményeim alapján talán
egy reális elvárás. (A maximális 500 pontból 491.) 
A késõbbiekben fizika területen doktori címet is
szeretnék szerezni, és kutatófizikusként dolgozni!

Köszönettel és tisztelettel:
Papp Zsombor

Zamárdi, 2021. 06. 03.
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatunk benneteket, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós Osztályától kapott információ
szerint ebben az évben is  lesznek szûrések, valószinûleg õsszel.
Ha meglesz az idõpont, értesítünk benneteket.

A 2021 május 31.-én megtartott közgyûlésen a

tagság megszavazta az AMAÉ Bt. által elkészített

2020.évi mérleget, melynek fõbb számai:

érték:e Ft-ban

Befektetett eszközök 0

Követelések 0

Pénzeszközök 370

ebbõl pénztár 69

bank 301

Eszközök összesen 370

Jegyzett tõke 0

Tõkeváltozás 259

Tárgyévi eredmény 64

Saját tõke 323

Passzív idõb.elhat. 47

Források összesen 370

A 2020.évi mérleg fõösszege 370 e Ft, az adózott

eredmény 64 e Ft nyereség.

Perge Lászlóné
elnök

Kirándulás Hajósra és Bajára

Közel másfél év után a védettségi igazolvánnyal ren-
delkezõ tagjainkkal kirándulni mentünk.
Jó volt látni, milyen örömmel  üdvözölték a bezártság
után egymást tagjaink. Mindenkinek hiányzott már,
hogy láthassák egymást, beszélgethessenek.
Elsõ állomásunk Hajós volt, ahol tárlatvezetéssel
megtekintettük a hajósi egykori  Érseki  Kastélyt. Az
emeleten a korhû bútorokkal és  festményekkel be-
rendezett szobákat tekintettük meg. A földszinten a
Bács-Kiskun megyei vadászok barangolásait néztük
meg a Kárpát-medencében az Alpoktól a Kárpátokig.
Számtalan trófeát és kitömött itt élõ állatot láthat-
tunk.

Egy kis idõt eltöltöttünk a gyönyörûen karbantartott
kertben is. Utunk  következõ állomása Baja volt. A
Piriponty kisvonattal városnézésen vettünk részt.
A Petõfi- szigeten volt a végállomás.  Mivel  foglalá-
sunk nem volt egyik étterembe sem,  a résztvevõk kö-
zül csak keveseknek sikerült megkóstolni a bajai ha-
lászlevet. Ez a nap volt az elsõ, melyre kirándulást le-
hetett tervezni,ezért  minden vendéglõ tele volt.
A szabadidõt mindenki saját tetszése szerint tölthette
el. Délután Pörbölybe utaztunk,ahol a gemenci állami
erdei vasúton 1 órát utaztunk. Menet közben láttunk
õzeket, vaddisznókat.
Utolsó állomásunk Bátaszék volt, ahol  átöleltük az
Orbán-hegy nevû dûlön található molyhos  tölgyet, és
megtekintettük a mellette található Szent Orbán-ká-

FELHÍVÁS 
PSA SZÛRÉSRE FÉRFIAKNAK

2019-ben határoztuk el, hogy férfiak részére egy
speciális készülékkel 2-3 csepp vérbõl
prosztatarák elõszûrést szervezünk.
Tavaly a pandémia  miatt erre sajnos nem került
sor, de idén október  hó folyamán szeretnénk erre-
sort  keríteni.  Reméljük, idén szerencsésebbek
leszünk, és sikerül a szûrés.
A  „Prosztata Kommandó” helyben végez vizs-
gálatot, a szûrés során tájékoztatják a férfiakat az
egészséges életvitelrõl, a férfibetegségekrõl,
tapasztalatuk szerint pozitív eredmény esetén a
résztvevõk komolyabban kezdenek foglalkozni az
egészségükkel.
A vizsgálat nem ingyenes. A kiszállási díjra-kb.
30.000.-Ft- az egyesület pályázatot nyújtott be.
A vizsgálat díja bruttó 3000.-Ft, amihez  az
egyesület az 1%-os felajánlásból és a tavalyi  ren-
dezvény- bevételbõl  létszámtól függõen hoz-
zájárul, így a vizsgálat díja csökkenni fog.
A kitelepüléshez minimum 25 fõ részvétele szük-
séges.  Remélem, minél többen részt vesznek
ezen a szûrésen, melyre a Mûvelõdési Házban
kerülne sor.
Jelentkezni: Takácsné Horváth Szilviánál lehet a
06-30-850 9911 telefonszámon.
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polnát. Csak gratulálni tudok  a 36 fõbõl annak a 16
résztvevõnek, akik a meredek úton felgyalogoltak a
kápolnához. Nem volt hiábavaló a fáradság, pazar ki-
látásban gyönyörködhettünk.
A tölgy 2015-ben elnyerte  az „év fája”, 2016-ban pe-

dig az „év európai fája”  címet. Egész nap nagyon jó
idõnk volt. A lányok a pogácsáról, süteményrõl, Irén-
ke és  Kriszta pedig a friss kávéról gondoskodott.
Kreka Lacinak   megköszöntem, hogy már 13 éve  biz-
tosítja részünkre a kifogástalan buszt, és mindig bizto-
sak lehetünk abban, hogy nem ér minket baleset út-
közben. Élményekben gazdagon este 8 órára érkez-
tünk haza .  

Perge  Kriszta
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Május 10.  Madarak és fák
napja  

A madarak és fák napja Ma-
gyarországon Herman Ottó
kezdeményezésére indult el,
Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter támoga-
tásával.

Apponyi Albert 1906. április
27-én a következõ levéllel for-
dult a magyarországi királyi
tanfelügyelõségekhez, a köz-
igazgatási bizottságokhoz és
egyházi fõhatóságokhoz:

Gróf Apponyi Albert, 1906-ban
vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter

Az Országos Állatvédõ - Egyesü-
let azzal a kéréssel fordult hoz-
zám, hogy két oly intézményt ho-
nosítsak meg hazánk népoktatá-
si tanintézeteiben, mely az Ame-
rikai Egyesült Államokban már
évek óta kiváló eredménnyel gya-
korlatban van, és folyton fejlõ-
dik. Az egyik a Madarak Napja
(Birds day), a másik a Fák Nap-
ja (Arbor day) intézménye. Az
Egyesült Államok minden isko-
lájában ugyanis évenként egy
nap kizárólagosan a madarak-
nak van szentelve akként, hogy a
tanító azon a napon, tanítványa-
inak fölfogásához mérten, szép
és beható elõadást tart a mada-
rak életérõl, jelentõségérõl a ter-
mészet háztartásában, az ember
gazdaságában, de lelkületében is.
És ugyancsak minden iskolában
az évnek egy bizonyos napja a
fáknak van szentelve. E napon
az oktató a fák jelentõségét fejte-
geti, a súly azonban arra van fek-
tetve, hogy minden gyermek vala-
mely alkalmas, kopár helyen egy
pár csemetét ültet el, mely azután
magával a gyermekkel növekszik,
így a gyermek lényéhez fûzõdik.
A szóban forgó intézmény meg-
honosítása céljából ezennel el-
rendelem, hogy lehetõleg már a

folyó 1906. évtõl kezdve minden
állami, községi, társulati és ma-
gán elemi népiskolában május
vagy június hóban a Cím által
minden évben meghatározandó
külön nap szenteltessék kizárólag
arra a célra, hogy azon a napon
a tanító a hasznos madarak ter-
mészetével, jelentõségükkel, e
madarak védelmének és szaporí-
tásának szükséges voltával, az er-
re szolgáló módokkal és eszkö-
zökkel az iskolai ifjúságot megis-
mertesse, és ugyanezt a napot föl-
használja arra is, hogy a fáknak
és cserjéknek a hasznos mada-
raknak fészkelésére és szaporo-
dására való befolyását megvilá-
gosítván, a fák és a befásítás
nagy jelentõségét is megmagya-
rázza, és ahol ezt a helyi viszo-
nyok megengedik és indokolják,
hasson arra is, hogy a gyermekek
a vidéki viszonyokhoz képest leg-
több elõnyt szolgáltató fák és cse-
meték ültetésével tegyék a mada-
rak és fák napját emlékezetessé
és állandóan hasznossá. Az ele-
mi népiskolai tanítók, addig is,
míg a madarak és fák napján
tartandó elõadásra nézve külön
útmutatások és vezérfonalak
adatnak ki: Herman Ottónak, a
„Madarak hasznáról és káráról“
szóló munkájából meríthetik a
szükséges adatokat. Minthogy
pedig e munka nem áll minden
elemi néptanító rendelkezésére :
az Országos Állatvédõ-Egyesület
évrõl évre pályázatot fog hirdetni
a madarak és fák napjára alkal-
mas elõadások írására, és a díja-
zott pályamunkát fogja díj nélkül
a Címnek a szükséges mennyi-
ségben rendelkezésére bocsáta-
ni.A madarak és fák napjának a
befásításra vonatkozó részét ille-
tõleg elsõsorban a selyemtenyész-
téshez szükséges szederfák jelen-
tõségének ismertetésére és terjesz-
tésére kell a fõsúlyt fektetni, és
csak másodsorban a gyümölcs-
fákra és pedig azért, mert a sze-
derfáknak és az ezek által föltéte-
lezett selyemtenyésztési iparnak

az országban igen nagy közgaz-
dasági és szociális jelentõsége
van.

Közgazdasági azért, mert egy oly
iparágról van szó, melynek viszo-
nyaink az ország túlnyomó nagy
részében kedveznek, mely fejlõ-
désképes és ma már 140.000 te-
nyésztõ családot és hét gyárban
több ezer munkást foglalkoztat.
Szociális jelentõsége pedig abból
áll, hogy extenzív gazdasági vi-
szonyaink mellett a szegényebb
sorsú munkáscsaládokba pénzt
juttat abban az évszakban, mi-
dõn ez a legnagyobb jótétemény,
t. i. az aratás elõtt. Továbbá azért
fektetendõ fõsúly a szederfák ter-
jesztésére, mert a „madarak és
fák napján“ az iskolai ifjúság,
úgy, mint az Egyesült Államok-
ban történik és amint az a dolog
természetébõl is folyik, csemeté-
ket és fákat csakis közterületet
képezõ kopár helyekre, útakra
stb. ültethet. Ezeken a területe-
ken pedig a gyümölcsfák elhelye-
zése a kártételek szempontjából
célszerûnek nem mondható. Meg
vagyok arról gyõzõdve, hogy ezen
a nép javának elõmozdítására
irányuló rendeletemet a néptaní-
tók buzgón és lelkiismeretesen
fogják végrehajtani, és igyekezni
fognak’azon, hogy a fa, a bokor
szeretete elterjedjen a nép között,
mert annak megóvásával és ápo-
lásával együtt önként föltámad
és gyökeret ver a nép szívében s
értelmében egyaránt a hasznos
madarak védelme is.Fölhívom
(Címet), hogy annak idején te-
gyen jelentést intézkedésének
eredményérõl és terjessze föl
azon tanítók névsorát, akik ezen
intézmény meghonosítása körül
kiváló buzgóságot fejtettek ki.
Budapest, 1906 április 27.
Apponyi.

Forrás: Néptanítók Lapja 39. év-
folyam, 1906. 19. szám, pp. 3-4.

NABE HÍREK
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Virágosítás

„Kertész leszek, fát nevelek,
kelõ nappal én is kelek,
nem törõdök semmi mással,
csak a beojtott virággal.”

/József Attila: Kertész leszek/

Május 27-én –mint minden évben- ismét segítettünk a GAMESZ-
nak a város virágosításában. Idén is Dula Pali virágai díszítik
Zamárdiban a parkokat, tereket. Egy jó hangulatú, vidám délelõt-
töt töltöttünk együtt.

Köszönjük szépen Papp Istvánné, Kiss Gyuláné, Fehér Imréné,
Kajdi Tiborné, Szabó Jánosné, Kajdi Mónika, Cziglényiné Molnár
Katalin munkáját
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„Ki tudja merre, merre visz a végzet…”

Zamárdi küldöttségét 25 éve Székelyvécke felé so-
dorta. 

Azóta eltelt negyed évszázad, ami alatt örök barát-
ságok, felejthetetlen élmények, könnycsalogató
emlékek születtek.

Anno Kalmár Imréné Eta néni közbenjárására
Székelyvécke Magyarzsákoddal együtt elfogadta
a testvértelepülési felkérést. 1996. június 6-án este
várták a 6 fõs zamárdi küldöttsé-
get a kis erdélyi faluban, Véckén
a „vakrandira”. Mára már legen-
da, hogy az akkor még ismeret-
len vidéken rossz irányból, alig
járható úton közelítve, rossz falu-
ban keresték a mieink a fogadó-
bizottságot!    De végül késõ es-
te végre találkozhatott Gábor
atya, Miklós Etelka, Szõcs Lajos
polgármester és felesége, Cecí-
lia Véckét ill. Kovács Sándor uni-
tárius lelkész és felesége, Cecília
Zsákodot képviselve Tóth

Józsefné Ildivel, Bemné Marcsi nénivel, Kalmár
Imréné Eta nénivel, Friesz Kázmérral, Perjési Já-
nossal és Nagy Sándorral. És akkor, ott 25 éve
megköttetett a szövegség.

1997. õszén már nagy busszal, ötvenen érkez-
tünk az akkor még – hozzánk képest – elég elma-
radottnak mondható falucskákba. Nem mindenki
tudta szívébe zárni ezeket a Maros megyei apró te-
lepüléseket, hiszen nem is vagyunk egyformák. De
akit egyszer megérint a székely emberek szerete-
te, a táj leírhatatlan szépsége, az a tûz, amivel az

A zamárdi fecskékért

Kedves Üdülõtelepi Apartman-tulajdonosok!
Bizonyára minden ember számára köztudott, hogy
a fecskék milyen hasznos madarak, milyen tömén-
telen mennyiségû szúnyogot és egyéb rovart el-
kapnak félévnyi itt létük során. Érvényes tán ma is
szerte az országban, hogy a fecskék a magyar nép
legkedvesebb madarai! Ezért nagy öröm látni vi-
dám csevegõ szárnyalásukat a zamárdi tópart
több pontján! Sajnos, azonban évente mégis foko-
zatosan csökken a létszámuk hazánkban. Ennek
nem mi vagyunk fõ okozói, de mi tehetünk azért,
hogy a lehetõ legtöbb madár visszatérjen a követ-
kezõ esztendõben! Hadd kérjem tehát a Kerámia
apartman ház és a mellette lévõ apartman park épületeinek tulajdonosait, és mindenkit, akinél fecske
lakik, védjék, óvják fészkeiket! És ha a „társbérlet” nyomai zavaróak, szereljenek, szereltessenek fel egy
deszkát a fészkek alá! Apróság ez, de cserébe kedves jutalmat nyernek: egy fecske család aranyos je-
lenlétét! Ha önöknek kisgyerekeik vannak vagy unokáik, ez nekik meghatározó élmény, higgyék el! Kö-
szönettel:

Gál Péter képviselõ

SZÉKELYVÉCKE
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ottani magyarok õrzik és védik
magyarságukat, az visszavágyik
ide! Visszahúzza a szíve!

Azóta majd’ minden évben leg-
alább egyszer ellátogattak a
zamárdiak ide, kisebb nagyobb
küldöttségekkel. Szüreti bálok,
fõzõversenyek, búcsúk, a kultúr-
ház névadó ünnepsége, amikor
felvette Visky Árpád nevét, a ká-
polna avatása, Gábor atya évfor-
dulói…

Természetesen mi is szívesen
láttuk és látjuk erdélyi barátain-
kat a Balatonnál! Az itteni gyere-
kek elsõ nyaralása Zamárdiban
1998 nyarán volt, majd ezt köve-
tõen többször jöttek egyedül
vagy családjaikkal, hogy eltölt-
senek pár vidám nyári napot ná-
lunk. A véckei küldöttség is jó
párszor szerepelt rendezvénye-
inken.

2006-ban adódott egy lehetõ-
ség, amikor is a véckei önkor-
mányzat tulajdonában levõ, falu
közepén álló házikót a zamárdi
önkormányzat kibérelhette hosz-
szú távra. Ez lett a „Magyar
Ház”. Hajdú József, akkori kép-
viselõ javaslatára 2007-ben fel-
újították a zamárdiak, és azóta is
minden évben csinosítjuk, rend-
be rakjuk, szépítgetjük.

Habár a 2020-as év vírushelyze-
te miatt nem jöhettünk és nem
lehettünk itteni barátainkkal, de
ez a másfél év csak erõsebbé
tette a köteléket közöttünk, és
még boldogabban öleltük meg
egymást a 2021. májusi viszont-
látáskor. 

Aki volt már itt, Véckén, és visz-
szatérne, vagy aki nem volt még,
de szívesen megismerné a falut
és Erdély lenyûgözõ szépségét,
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azokat szeretettel várja a Magyar
Ház! Errõl bõvebb információ
Zamárdi város honlapján találha-
tó.

Én is már a sokadik estémet töl-
töm itt, ebben a csuda kis ház-
ban. Itt ülök a hatalmas fa asztal-
nál és írom ezt a pár sort, mi-
közben az erdõt ölelõ mély
csendben ciripel az ablak alatt
egy tücsök……

Székelyvécke, 2021. 05. 28.

Lain Viktória

Székelyföld képekben
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… A kék magasba nézz föl,
ne kérdd, hogy meddig érsz föl.
Egyet pillant az Isten,
és egész lesz a részbõl…

(Sík Sándor: Ne félj! – részlet)

A „Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesü-
let 2021-ben ünnepeli muködésének ötödik év-
fordulóját. Erre az alkalomra készülõdve állítot-
tuk össze és rendeztük kiadás alá a Balatoni haj-

nal címû antológiánkat.

A válogatás a Balaton déli partjához közel
esõ települések alkotóit sorakoztatja fel, a Bala-
tonlellén, Tabon, Szántódon, Siófokon és
Zamárdiban élõ tizenhat költõ, író bemutatásá-
val. A könyv mûszaki szerkesztését, tördelését
Veit Judit végezte. A borítókép a saját felvétele,
mely egy különleges hajnali kép Zamárdiról. A
könyvet, az alkotók arcképén kívül tíz színes, ti-
zenhét fekete-fehér kép teszi látványossá. A ter-
vezetet- mint minden kiadványunk esetében-
Bemné dr. Schneider Mária lektorálta. A ke-
ménytáblás kivitelezésben készült elegáns kötet,
Somogy megye irodalmi ritkaságai közé sorolha-
tó, mivel a megyében megjelenõ Somogy folyó-
irat inkább irodalomtörténeti és történelmi kiad-
ványnak tekinthetõ, míg a Búvópatak egy kisebb,

zárt csoport lehetõségeit szolgálja. A megyében
élõ kortárs írók bemutatkozásával alig-alig talál-
kozhatunk.

Másik kiadványunk helytörténettel foglal-
kozik.  Pünkösdre jelent meg  Szakáli  Anna  az
Isten és az emberek szolgálatában kötetete, mely
kilenc régi, zamárdi családból származó, vagy
Zamárdiban iskolába járó, itt élõ, majd pappá lett
személynek állít emléket. A könyvben mások
vagy saját maguk által elmesélt történetek is ol-
vashatók az életükrõl, okiratokkal és
fényképpekkel illusztráltan. A kötetet Szappanos
Béla egyházmûvész alkotásai díszítik. Elérhetõ
kétezer forintos áron a zamárdi plébánián, a mi-
sék alkalmával vagy a szerzõnél. A bevétel (a
nyomdaköltség levonása után) felajánlásra került
a plébánia felújítási munkálataihoz. Aki tehát vá-
sárol belõle, az a felújítási munkához járul hozzá.

2021-ben még két nagy feladat vár ránk. Augusz-
tus utolsó hetének hétvégéjén (26-27-28-án) szer-
vezzük meg a Balatoni Írótábort, október16-án a
Költõk Találkozása eseményeket, melyekre az
ország különbözõ területeirõl érkeznek írók, al-
kotók. A rendezvények megtartását a Nemzeti
Együttmûködési Alap „Helyi és területi hatókörû
civil szervezetek egyszerûsített támogatása 2021”
pályázatán elnyert összeg segíti.

A pályázat elnyerésében
nagy segítségünkre volt a So-
mogy Megyei Civil Közössé-
gi Szolgáltató Központ, amit
ezúton is megköszönünk. Az
események nyilvánosak lesz-
nek. Bárki, bármely idõpont-
ban bekapcsolódhat az
elõadásokba, minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk.

2021-06-05
Szakáli Anna (Szani)

„BERKENYE ZAMÁRDI ALKOTÓKÖR”  EGYESÜLET HÍREI
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GRÓF. TELEKI PÁL

MINISZTERELNÖK HALÁLÁRÓL

DR. LEVICZKY KÁROLY ZAMÁRDIBAN

Elõzmények

Jól ismertem Dr. Leviczky Károly orvost, aki új
momentumokkal egészítette ki azöngyilkos(?) vi-
lághírû geográfus-és miniszterelnök, Gróf Dr. Te-
leki Pál halotti-vizsgálatát.

1953-54. évben ismertem meg 8-9 éves korom-
ban Zamárdiban Leviczky doktor urat. Õ a köz-
ség állandó lakója és körzeti orvosa volt. Azóta-
máig -minden évben ott nyaralt / nyaral az akkori
és mostani családom. Családi nyaralónk majd-
nem szemben fekszik a József A. u. 9. számmal,
ahol a doktor úr lakott. Mindössze egy patak vá-
laszt el bennünket. Utcai kapuján –akkor- egysze-
rû tábla volt kitéve, felül vöröskereszt, alatta OR-
VOS felirat.

Édesanyámmal –ha gyermekbeteg voltam –hoz-
zá jártunk át, vagy tõle kért tanácsokat anyám.
De nemcsak orvoslásáért fordultunk hozzá, ha-
nem az õ ásott kútjából lehetett legközelebb vizet
inni, mivel a többi egészséges víz kb. 1 km-re
esett, így a nagyállomás csapvize vagy a MÁV
üdülõ fémkerekes artézi vize volt elérhetõ. Ha
sürgõsen kellett valamiért ivóvíz a családnak, ak-
kor én mentem át Karcsi ’bá-hoz. Aki-akkor- szi-
gorú embernek tûnt, elõfordult az, hogy néha el-
zárkózott a vízadástól, mondván, neki is alig van
az alacsony vízállás miatt. Gyerekként persze
úgy éreztem, nem mindig jószívû. Ha viszont tu-
dott vizet adni, akkor õ engedte le a vödröt a kút-
ba, és húzta fel, s öntötte az alumínium kannám-
ba.

A doktor urat az összes szomszédunk látogatta,
vagy behívta a nyaralójába. Sokáig nem foglal-
koztam azzal, hogy õ ki volt, és mit csinált. Azt is
elengedtem a fülem mellett, amikor szüleimtõl,

bal oldali szomszédomtól (Maar Györgytöl), jobb
oldali szomszédomtól (Budaméri Bélától), hátsó
szomszédoktól (Rökk Károlytól és Rökk György-
tõl), hogy nagy ember volt régen Károly bácsi,
ugyanis részt vett Teleki agnoszkálásában. S azt
is tovább adták nekem, hogy a doktor úr szerint,
Teleki nem lett öngyilkos, hanem megölték.

A gyakorlati- elméleti jószomszédság kialaku-
lása Leviczky doktor úrral

Sokáig nem kérdeztem tõle, mi történt , hogyan
volt 1941-ben. Többnyire a sportról beszélget-
tünk, õ a nyári-téli balatoni testedzéseirõl, én pe-
dig –mivel leigazolt tornász voltam versenyeim-
rõl, valamint, hogy testnevelõ tanárnak készülök.

Azonban az 1961/62. tanévben az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) indul-
tam, dolgozatom címe: A Pécsi Kesztyûgyár tör-
ténete, majd a szóbeli vizsga után bejutottam
azok közé az országban, akiknek földrajzból nem
kellett felvételi vizsgát tennie az egyetemre. Ez
fordulópont lett életemben, és a Leviczky doktor
úrral folytatott témaválasztásunkban is. 

A doktor úr egyre jobban megnyílt a korábbi élet-
történetének kibontásában, én pedig már hûtlen-
né kezdtem válni szeretett sportágam iránt, s fo-
kozódott az egyetemes- és magyar történelem
iránti érdeklõdésem.

Károly bácsival most már egyre többet beszél-
gettünk a korábbi évtizedekrõl, ami vele és velem
történtek. Sokszor vitatkoztunk is. Jó elõiskola
volt ez az egyetemi évek elõtt, alatt és után is.

Visszaemlékezve a felvetett történetekre, a követ-
kezõ témákra határozottan emlékezem, az ag-
noszkálással összefüggésben.

Memoáromat kérdések-válaszok szerkesztésé-
ben írtam meg, amit beküldtem archiválásra a
Budapest Fõvárosi Levéltárba, és a Magyar Nem-
zeti Levéltár Országos Levéltárába.

HELYTÖRTÉNET
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Például, néhány feltett kérdés dr. Leviczky
Károlyhoz:

Milyen volt a helyszínvizsgálat, amikor Dr. Teleki
Pál holttestéhez hívták?

Miért nem nyilatkozott újságíróknak, történészek-
nek a késõbbiek során az „öngyilkosságtól elté-
rõ” MAGÁNVÉLEMÉNYÉRÕL?

Hogyan tudott együtt élni e Janus- arccal (Hiva-
talosan öngyilkosság, meggyõzõdése szerint
meggyilkolták a miniszterelnököt?

Soha nem tudta elhinni önmagában, hogy Teleki
lehet, hogy öngyilkosságot követett el?

Sírba akarja vinni doktor úr azt, hogy halotti jelen-
tését visszavonja, és feltárja saját meggyõzõdé-
sét? 

Összeállította, dr. Leviczky Károly közlései alap-
ján:

Dr. Hubai József Ph.D

Kölcsey Ferenc

ZÁPOR

Dördûl az ég, s villámot lõtt, 

Záporzuhog le már,
S a szép leány kunyhóm elõtt
Lassan pihegve jár.
„Jer szép leány! hív a legény,
Bús ég borúlt reád;
Kunyhóm kicsiny bár és szegény,
Neked s nekem helyt ád.“

Kunyhóm felett, s kis ablakán 

Csattog, süvölt a szél;
Karom között a szép leány
Ûl csendesen, de fél;
S felleg ha más fellegre jõ,
S villám villámra gyúl:
Remegve, ah, keblemhez õ
Jobban jobban szorúl.

„Derûl az ég, bús fellegén 

Ég a szivárvány már;
Isten veled, te hû legény,
Anyám epedve vár!“
Mond a leány, s karom közûl
Kifejlik nyájason,
S e könny, amely szememben ûl,
Ajkán sohajtást von.

Kunyhóm felett, s kis ablakán 

Száll, és mosolyg a nap;
Szemem csak a szép lyány után,
Mint part után a hab.
Lángcsillagod, hajh, tiszta ég,
Mit ér e szív elõtt?
Dördûlj megint, s onts záport még,
S hozd vissza nékem õt!

Cseke, 1823. április 23

GRÓF TELEKI PÁL
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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

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16.00 órakor.

Helye: Aradi utca és a Poeltenberg köz sarkán lévõ
imaház.

Zamárdi plébániatemplom:

MISEREND
Miserend 2021.

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 


