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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Zamárdi Polgárok!
Kedves Barátaim!

A mögöttünk hagyott 2014-es év sok tekintetben szélsõsé-
gesnek mondható. Elég, ha csak azt a tényt nézzük, hogy az
év legmelegebb napja egy júniusi nap volt, s ezek után az
sem meglepõ, hogy a Balaton legmagasabb vízhõfokát is e
napon mérték. Sok éves rekordokat döntött meg a lehullott
csapadék mennyisége. Ennek következtében a Balaton ma-
gas vízállása rengeteg problémát okozott a tavaszi és õszi
viharos szelek alkalmával. Többször kellett helyi védeke-
zést elrendelni. A kárelhárítások néha hét végi idõpontra
estek, de volt, hogy ünnepnap is kint kellett lenni a �gáton�.
Itt szeretném még egyszer megköszönni mindazok áldoza-
tos munkáját, akik kivették részüket a védekezési felada-
tokból.
Mára már mindenki belátja, hogy a jelenlegi partvédelem
és csapadékvíz-elvezetõ rendszer nem ilyen magas vízállás-
ra van kalibrálva. A probléma megoldása napirenden van a
Balatoni Szövetség és a BFT elõtt is. A csapadékos idõjárás
a nyárra is rányomta a bélyegét. Az esõ a szezon több ren-
dezvényét is �eláztatta�. Ennek ellenére Zamárdi egy újabb
sikeres évet zárt. Hiába volt esõs a nyár, ismét növekedett
a vendégéjszakáink száma. Városunk az elõzõ évhez hason-
lóan 2014-ben is az egyik legkeresettebb település volt. Or-
szágos viszonylatban is csak négy � Zamárdinál sokkal na-
gyobb - település tudott megelõzni bennünket. Mindez
ékes bizonyítéka annak, hogy Zamárdi kiemelkedõ helyet
foglal el a hazai turizmus térképén. De nem csak idehaza
cseng jól városunk neve, hanem külföldön is. A Balaton
Sound fesztiválra 2014-ben kétszer több külföldi vendég ér-
kezett, mint egy évvel korábban. S ha már Balaton Sound,
akkor meg kell említenünk, hogy az októberben megválasz-
tott, új képviselõ-testület döntött arról, hogy 2020-ig meg-
hosszabbítja a fesztivál szervezõivel az együttmûködést. Az
együttmûködést, a közös gondolkodást külön kihangsúlyoz-
nám. 
Hiszen nem csupán arról van szó, hogy a jelentõsen megnö-
velt bérleti díjból és idegenforgalmi adóból származó bevé-
telek éves szinten több mint 100 millió Ft bevételt jelente-
nek a városnak, hanem ezen felül további 65 millió forintot
invesztálnak a rendezvény területbe annak érdekében,
hogy a helyszín olyan kritikus idõjárási viszonyok mellett is,
mint amilyen az elmúlt nyáron volt tapasztalható, alkalmas
legyen rendezvények megtartására. 
Fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy megállapodás szü-
letett arra vonatkozóan, hogy a fesztivál biztonsági szolgá-
lata besegít a helyi erõknek a rendfenntartásba a fesztivál
helyszínen kívül esõ közterületeken. Az elmúlt évek tapasz-
talata ugyanis azt mutatja, hogy sokkal több probléma adó-
dik a rendezvény helyszínén kívül, sokkal irritálóbb a ma-
gukból kivetkõzött fiatalok viselkedése a közterületeken.
Lényeges eredménynek tartom, hogy 2017-tõl kezdõdõen,
egy héttel korábbi idõpontra helyezõdik át a B.S., így nem
�lóg bele� a fõszezonba. A B.my. Lake fesztivállal kiegészü-
lõ Strand fesztivál pedig továbbra is augusztus 20. után ke-
rül megrendezésre. A rendezvények idõpontját kifogásol-
ták a legtöbben. Az új feltételeknek köszönhetõen a fõsze-
zonban nem lesz �mega rendezvény�. Tisztában vagyok az-

zal is, hogy ennek ellenére lesznek majd ellenzõk. Tény az
is, hogy gyakran a fesztivál ellen tiltakozók ugyanúgy kiad-
ják a házukat, és ez elsõk között iratkoznak fel kedvezmé-
nyes bérletért. 
Határozott az álláspontom a tekintetben, hogy a város ve-
zetésének elsõsorban a településen 12 hónapon át élõk ér-
dekeit kell szem elõtt tartania. Amennyiben a költségvetés
bevételi oldaláról kiesne a két nagy fesztiválból származó
összeg, akkor annak ellensúlyozására pl. az építményadó
jelenlegi 700 Ft/m2-es tételét 1000 Ft/m2-re kellene emelni
(vagy jöhetne a fizetõ parkolás bevezetése�).

Itt kívánom megjegyezni, hogy Zamárdi nem a bulituriz-
mus fellegvára, még ha ezt néhányan próbálják is rásütni. A
buliturizmus egy folyamatos, olcsó és nagy kapacitású szál-
láshely háttérre, szórakozó helyekre épülõ, alacsony költé-
sû célcsoportra alapozó idegenforgalmi kategória. Teljesen
más az, amikor egy település idõben elkülönülõ rendezvé-
nyeknek biztosít helyszínt. Azt viszont kár lenne tagadni,
hogy városunk kiemelt fesztivál helyszín.
A 2014-es nyár üde színfoltja volt a Filmzene Fesztivál. 
A rendezvény nyitónapján nagy sikerrel lépett fel a Zamár-
di Nõi Kar Kárászy Szilvia kíséretével. Igazi csemege volt
Kerekes Blanka és Török Ádám fuvola mûvészek virtuóz
duettje, amely méltán kápráztatta el a publikumot. A Fil-
mesek Fala további kézlenyomatokkal bõvült. A fesztivál
egyik fõ erénye volt, hogy júniusi idõpontjának köszönhetõ-
en, igazi elõszezoni rendezvénynek számított. Ismét sikert
aratott a Rose Fesztivál. 

A fesztivál keretein belül, hagyományteremtõ szándékkal
szerveztem meg a jótékonysági borárverést. Az árverésen
512 ezer forintot gyûjtöttünk az iskola számára. 
Az sem véletlen hogy éppen Zamárdit választották a szer-
vezõk a Miss Alpok Adria szépségkirálynõ választás megyei
döntõjének helyszínéül. A rendezvénynek a Hotel Wella-
marin adott otthont.
A nagy rendezvényekbõl származó plusz bevételeknek kö-
szönhetõen a 2014. évi költségvetésben mintegy 400 millió
forintot, a költségvetés 34 %-át tudtuk beállítani fejleszté-
sekre, felújításokra. Utakat, járdákat építettünk, vízelveze-
tõ árkok burkolását valósítottuk meg, és két új vizesblokkot
is átadtunk. Néhány utca aszfaltozása azért maradt el, mert
a közmûszolgáltató nem tudta felvállalni a nagy átmérõjû
gerinc vezetékek kiváltását. Ezeket a beruházásokat átüte-
meztük 2015-re. Kétségtelen, hogy az elmúlt év legnagyobb
beruházásának a 60 éves óvodánk bõvítése, felújítása szá-
mított. Az új csoport szobával és torna szobával bõvült óvo-
da méltó egy fejlõdõ, Balaton-parti kisvároshoz, és amelyre
méltán lehetünk büszkék.
Köszönetemet fejezem ki minden munkatársamnak, aki az
elmúlt két évben dolgozott a projekt sikeréért. Külön dicsé-
ret illeti az óvoda kollektíváját és az intézmény vezetõjét,
hiszen fáradságot nem kímélve, szabadidejüket feláldozva,
mindent megtettek azért, hogy az átadás idõpontját tartani
tudjuk.
A 2015-ös év legnagyobb kihívása a központi tér kialakítá-
sa lesz. Az önkormányzat rendelkezik a megvalósításhoz
szükséges anyagi fedezettel. Fõépítész úr elkészítette a ter-
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veket, így semmi akadálya nincs, hogy a csomópont elké-
szülte után átmenõ forgalom nélkülivé váló teret megépít-
se az önkormányzat.
Tudom, hogy az elmúlt hónapokban sok kellemetlenséget
okozott a csomópont átépítés. Azoknak, akik a vasút köz-
vetlen környezetében élnek, még az éjszakai munkálatok-
kal járó zajt is el kellett viselniük. Köszönöm megértésüket
és türelmüket. 
Az új csomópont elkészültével - amely mintegy 200 millió
forint értékû beruházás � megvalósul egy több évtizedes
terv: kialakul egy közlekedési tengely a város D-i és É-i (a
falu és a telep) része között. A forgalomtól elzárt terület
pedig alkalmas lesz arra, hogy valódi város-központtá vál-

jon, és a Szabadság-tér elnyerje végsõ arculatát. 
Végezetül hálámat fejezem ki mindenkinek, aki 2014-ben
Zamárdiért dolgozott, a város közösségét építette. 

MINDEN ZAMÁRDI POLGÁRNAK, MINDEN
ZAMÁRDIT SZERETÕ, ZAMÁRDIHOZ KÖTÕDÕ
EMBERNEK KÖZÖS SIKEREKBEN GAZDAG, BOL-
DOG ÚJ ÉVET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK!

Tisztelettel: 
Csákovics Gyula 

polgármester

Tájékoztatás
a központi orvosi ügyeleti rendszer változásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselõ-testü-
let 2014. december 15-i ülésén úgy határozott, hogy Zamár-
di város önkormányzata a központi orvosi ügyelet ellátásá-
ra  Siófok város önkormányzatával kötött feladatátadás
�átvállalási szerzõdést 2015. január 30. napjával közös meg-
egyezéssel megszünteti. 

Az önkormányzat  az 1997. évi CLIV. tv. alapján  az alapel-
látáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 2015. február 01.
napjától kezdõdõen  az Emergency Service Egészségügyi
Szolgáltató Kft. /1131. Budapest, Topolya utca 4-8/ bevoná-
sával gondoskodik. 
A központi ügyeleti ellátás helye Balatonföldvár.

A képviselõ-testület a fenti döntéseket a Siófok város ön-
kormányzatával kialakult hosszas és eredménytelen jogvitá-
kat követõen volt kénytelen meghozni. 
2012. december 31-ig a központi orvosi ügyelet ellátását a
kistérségi társulás keretében a társulás Siófok város gesz-
torsága mellett látta el. 
A társulás megszûnésekor Siófok város önkormányzatának
egyik intézményén,a Gondozási Központon keresztül vál-
lalta az ügyeleti ellátás folytatását a járás települései számá-
ra. Sajnálatos módon a feladatellátás teljesítése során fo-
lyamatosan viták alakultak ki a településeink között.  Sió-
fok város önkormányzata mint megbízott, elsõ perctõl azt
vallotta, s több alkalommal írásban is tudomásunkra hozta,
hogy a feltételeket õ diktálja,s ez amennyiben nem felel
meg, nem kötelezõ igénybe venni a szolgáltatásait. 
A feladatellátási szerzõdés számos rendelkezése egyoldalú
kikötéseket tartalmazott Siófok javára, mégis hosszú ideig
igyekezett Zamárdi alkalmazkodni, és a még egyre növek-
võ anyagi terheket is elfogadni annak érdekében, hogy az
évtizedeken keresztül megszokott ügyeleti rendszeren ne
kelljen változtatni.
Nem sikerült azonban feloldani a véleményeltérést abban a
kérdésben, miszerint Siófok  elvárása szerint a megbízó te-
lepülés nemcsak az anyagi terhek viselésére, hanem az
ügyeletes háziorvos biztosítására is köteles. Követelmény-
ként írta elõ szerzõdésében, hogy amennyiben a háziorvo-
saink nem vesznek részt az ügyeleti ellátásban, kötelesek
vagyunk a háziorvos szerzõdését felmondani. Ezt a kötele-
zettséget már nem tudta képviselõ-testületünk elfogadni,
mivel jogsértõ, és a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalásá-

val is ellentétes.   
Idõközben kapcsolatba léptünk a Balatonföldváron ügyele-
ti ellátást biztosító Emergency Service Kft-vel, árajánlatot
kértünk tõlük. Az árajánlatból kitûnt, hogy a szolgáltató
éves szinten mintegy 1.500.000,- Ft-tal kevesebb díjazásért
látja el az ügyeleti ellátás megszervezését. Ezek után elõké-
szítettük annak lehetõségét, hogy az ügyeleti ellátással más
szervezetet bíz meg önkormányzatunk. Siófok város polgár-
mestere és Zamárdi város polgármestere többször is egyez-
tettek. Lehetõségként merült fel az is, hogy a sürgõsségi
ügyelet és a háziorvosi ügyelet összevonásával a jövõben a
siófoki városi kórház látná el az orvosi ügyeletet. Erre leg-
korábban � Siófok város polgármesterének tájékoztatása
alapján � 2015. második félévében kerülhetne sor. 2014. de-
cember hónapban Siófok város önkormányzata a feladatel-
látási szerzõdés felmondásáról döntött, ezért a két telepü-
lés a szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszünteté-
se mellett maradt.       

2015. február 01-jétõl  Zamárdi lakossága és a hozzánk ér-
kezõ nyaralóvendégek  a központi orvosi ügyeleti ellátást
Balatonföldváron vehetik igénybe az alábbiak szerint:

A megbízott Emergency Service Kft. a központi orvosi
ügyeleti szolgálatot munkanapokon 16.00 órától másnap
reggel 08.00 óráig, illetve munkaszüneti napokon és ünnep-
napokon 08.00 órától másnap 08.00 óráig folyamatosan, 24
órában látja el.
A mûködési rendben meghatározott idõtartamban biztosít-
ja a 8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1. szám alatti ren-
delõben a fennjáró betegek ellátását.
Az ügyeleti rendelõ a 84/340-113 telefonvonalon érhetõ el.
Ugyanezen számra kell telefonálni, ha az ügyeletes orvost
szeretnénk kihívni, mert nem tudunk bemenni a rendelõbe. 

Kerekes Gyöngyi
aljegyzõ

FELHÍVÁS

Kérjük a 2014. évben született babák szüleit, amennyi-
ben szeretnék megjelentetni a Zamárdi Hírmondóban
gyermekeik fényképét, azt 2015. január 20-ig az alábbi
e-mail címre küldjék el: bm.gabi@gmail.com, illetve a
Polgármesteri Hivatalba is leadhatják papírkép formá-

jában vagy CD-n, a szülõk és a gyermek nevének
feltüntetésével.
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Rövid hírek

A Balatoni Szövetség decem-

ber 13-án megtartott tisztújító

közgyûlésén Csákovics Gyulát,

Zamárdi város polgármesterét

elnökségi tagnak választották.

F e l h í v á s

vonatpótló busz igénybevételével

kapcsolatban:

Tájékoztatjuk a tisztelt Utazókö-

zönséget, hogy a vasút és környé-

ke átépítése alatt a vasúti pénztár

nyitva van, az utazni kívánók ren-

delkezésére áll.

Pénztári órák: 3.40 � 23.40-ig.

A vonatpótló buszokat csak az itt

megváltott jeggyel tudják igénybe

venni.

Tisztelettel:

Zamárdi Vasútállomás dolgozói

Tájékoztatás

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete hosszas tárgyalások után megegyezett a fesztivál szer-
vezõkkel. Az önkormányzat és a szervezõk további négy évvel meghosszabbítják a jelenlegi, 2016-ig érvényben
lévõ szerzõdést. Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy 2015-tõl a Strand Fesztivállal egy idõben
Zamárdi ad otthont a B.my.Lake fesztiválnak is. A jövõ évtõl a Balaton Sound fesztivál bérleti díja 12 millió
Ft-ról 30 millió Ft-ra emelkedik. A nyár végi rendezvény után pedig 20 millió Ft területbérleti díjat kötelesek
kifizetni a bérlõk. Az utolsó évben pedig a két rendezvény után 55 millió Ft lesz a bérleti díj. Sikerült elérni,
hogy a jelenlegi szerzõdés lejárta után, 2017-tõl a Balaton Sound egy héttel korábban kerül megrendezésre.
2017-2020 között július elsõ hétvégéje lesz a fesztivál idõpontja. Ennek értelmében 2017-ben már június 28.
lesz a kezdõ nap. A szervezõk vállalták azt is, hogy a rendezvény helyszínén 65 millió Ft nagyságrendû fejlesz-
tést hajtanak végre, annak érdekében, hogy akkor is alkalmas legyen a terület rendezvények megtartására, ha
az idei évhez hasonló csapadékos nyár lenne. A szervezõk vállalták továbbá, hogy a rendezvény területen be-
lül mûködõ biztonsági szolgálat besegít a rendfenntartási feladatok ellátásába a fesztivál helyszínén kívül is.

Csákovics Gyula
polgármester

Zamárdi Nõi Kar karácsonyi koncert

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a lakosságot és az utazóközönséget, hogy 

2014. december 14-tõl (vasárnaptól)

a Zamárdi, Endrédi úti, MOL benzinkútnál lévõ 

autóbusz-megállóhely megszûnik.

Fenti idõponttól a Siófokról Balatonendrédre közlekedõ autóbuszok a
Zamárdi, Honvéd utcában kijelölt ideiglenes megállóhelyen (az orvosi rende-

lõ és a közösségi ház közti területen) állnak majd meg.

A Balatonendrédrõl Siófokra közlekedõ járatok útvonalát a jelen módosítás
nem érinti, azok a megszokott megállóhelyeken állnak meg a jövõben is.

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a változásra utastársaik figyelmét is fel-
hívni.

Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

JANUÁR

Alkalmi programok, események:

6-a, 9:00-: vásár
7-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
10-e, 13:30-: Vízkereszti túra és háromkirályok-járás a
Vaskereszthez. szervezõje: Hirschmann Attila
22-e, 16:00: Az iskolások magyar kultúra napi elõadá-
sa
25-e, 16:00-: a magyar kultúra napja alkalmából: Má-
tyás Szabolcs hungarológus-mûvelõdéstörténész elõ-
adása és a Mentés Másként trió (Ivánovics Tünde és
zenésztársai) népzenei koncertje és táncháza.
31-e: Nyugdíjas bál     
A fenti havi programlista természetesen még gazda-
godhat a Közösségi Házban tartandó civil szervezésû
programok által. 

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ kö-
zösségeink: Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság,
Berkenye Helyi Alkotómûvész Kör, Gyermek rajzszak-
kör, Egészségõr Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület
helyi csoportja, Nyugdíjas Klub. Örömmel fogadnak új
tagokat, jelentkezõket mindnyájan! 

Decemberi visszatekintés: a karácsonyközpontú ren-
dezvényeinkrõl néhány gondolat: idén mi adtunk hely-
színt a karitász-vásárnak, örömmel vesszük, ha jövõre
is így alakul! A nyugdíjasok adventi köszöntése a szo-
kásos módon, jó hangulatban zajlott le. Reméljük, hogy
neves elõadómûvészeink, Udvarhelyi Boglárka és
Benkóczy Zoltán mindenkinek nagyon kellemes perce-
ket szerzett! Külön beszámoló is van errõl a rendez-
vényrõl, ezért röviden most csak ennyit. A karácsonyi
kézmûves készülõdés is jól szolgálta az ünnepre han-
golódást. Gubányi Kata most is remek ötletekkel segí-
tette elõ, hogy a saját kezû ajándékkészítés egyúttal él-
ményt jelentsen a gyerekeknek. Az õ foglalkozásai rá-
adásul igazi közösségteremtõ alkalmak is!

A betlehemezésekrõl is es-
sék szó! A hagyományos zamárdi
betlehemest idén az ötödikes gyer-
mekek tanulták meg. Elõadták az is-
kolai ünnepségen, jártak vele az
óvodában, és 23-án ismerõseiknél,
rokonaiknál is eljátszották úgy, mint
évszázadok óta faluhelyen szokás. A
Betlehemezõ Társulat új jelenettel
gazdagította misztériumjátékát. Elõ-
ször Õszödön jártunk. majd más-
nap, 22-én Felvidéken �turnéztunk�.
Dunamocson egy méretes nagy kul-
túrházban léptünk fel. Az alpolgár-
mester és a népmûvelõ kolléganõ
fogadott szívélyes szeretettel.
Dunamocs arról is híres, hogy
nyolctermes falumúzeuma van, és
minden ott élõ népszokást színre vit-
tek. Reméljük, egyszer lesz módunk
viszontlátni õket például a fõzõver-

senyünkön. Marcelháza sajnos kis közönséget tudott
kiállítani a hatalmas és modern kultúrházában, de mi
ezzel nem törõdtünk. Aki eljött, annak szívbõl adtuk át
az örömhírt. Hetény volt utolsó állomásunk. A polgár-
mesteri hivatal nagytermében játszottunk, mert a falu-
nak nincsen kultúrháza. Kicsik, diáklányok, kamasz fia-
talok, középkorúak, nyugdíjasok egyaránt kíváncsiak
voltak ránk. Felszabadult örömmel adtuk elõ a magyar-
ságukért sokat szenvedett hetényieknek a betlehemest.
Õk nagy tapssal, helytörténeti kiadványokkal, kis kézi-
munkákkal köszönték meg fáradozásunkat. Látszott,
hogy ebben a kis faluban élõ közösségi lét van! Szent-
este az éjféli mise elõtt a zamárdi plébániatemplomban
zártuk idei szerepléseink sorát. Rendhagyó módon, a
pásztorok álarc nélkül léptek színre. Úgy érezzük, jól
szolgáltuk nemcsak a karácsonyi �érzés� megszületé-
sét a szívekben, hanem a városi és az egyházi élet ter-
mészetes egységének erõsítését is!

A januári események elé csak egy gondolatot: a ha-
gyományos magyar kultúra napi közösségi házi ren-
dezvényünk remélhetõleg igazi �csemege� lesz min-
denkinek: Mátyás Szabolcs egyetemi tanár Debrecen-
ben, könyveiben azt veszi számba, mit adott a magyar-
ság a világnak! Errõl kértem tõle elõadást. Könyvei az
Alexandrától kezdve a postákon át a Püski Kiadóig sok
helyütt beszerezhetõk! A Mentés Másként Trió már is-
merõs lehet sok zamárdinak! Ivánovics Tünde, Fábri
Géza és társuk már jártak nálunk jó pár éve moldvai
népzenei koncertjükkel. Idén átfogóbb képet �zenélnek
körénk�, nemcsak a keleti végek testvéreinek dalait
hozzák el! Az értékes, de egyúttal szórakoztató vasár-
nap délutáni program a felnõtteknek 1000 Ft belépõ-
jeggyel jár, a diákoknak, gyermekeknek ingyenes. Sze-
retettel javaslom civil szervezeteinknek, illesszék bele
saját programjukba ezt a lehetõséget, fogjunk össze!

Gál Péter (köz.ház)

Betlehem
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Januártól átvehetõ a Tourinform irodában az új szálláskata-
lógus; a nem zamárdi lakosú hirdetõknek kipostázásra ke-
rült a kiadvány. 
Kérjük szépen, aki még nem fizette be a hirdetésének díját,
2015. január 15-ig tegye meg. Köszönjük.

Rendezvénynaptár 2015

Folyamatosan várjuk a civil szervezetek, vállalkozók 2015.
évre tervezett rendezvényeit, amelyeket szeretnének a feb-
ruárban megjelenõ leporelló kiadványban, illetve a város
honlapján, valamint a ZVTV képújságjában is megjelentet-
ni. A programokat tervezett idõponttal várjuk elérhetõsé-
geink bármelyikén.

Kedves Vállalkozó!
A Zamárdi Tourinform iroda 2015-ben is tartja aktív rész-
vételi szándékát a belföldi kiállításokon a város hírnevét és
vonzerejét növelendõ. A korábbi évekhez hasonlóan jövõre
is várjuk azon vállalkozások, szállásadók, illetve vendéglátó
egységek jelentkezését, amelyek szívesen részt vennének
velünk 2015. február 26 - március 1. között az Utazás kiál-
lításon a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban akár sze-
mélyes és együttes megjelenésben a várost képviselve.
Önálló standon veszünk részt az év legnagyobb belföldi ki-
állításán, így személyes részvétel és kitelepülés is lehetséges
(korlátozott számban), de ahogy eddig is, szívesen terjeszt-
jük a már elkészült vagy meglévõ kiadványaikat is szemé-
lyes részvétel nélkül. 
Részvételi szándékát 2015. január 31-ig várjuk írásban vagy
személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõben.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több
színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó,
baseball sapka, strandtáska, bögrék, esernyõ, toll+kulcstar-
tó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál jegyárusítás.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Januárban hétfõtõl péntekig 8:00-15:00 óráig állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére.

Elérhetõségeink:

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

5-én hozzánk is ellátogatott a Mikulás. Mindenki kapott
ajándékot, de volt, akinek virgács is jutott. 

Ugyancsak ezen a napon alsósaink játékos ügyességi verse-
nyen szerepeltek Balatonszemesen, ahol a harmadik helyet
szerezték meg. Délután a tornacsarnokunkban mindenki
vetélkedhetett a jól sikerült Mikulás-kupán.

6-án Budapesten rendezték a Bolyai anyanyelvi csapatver-
seny országos döntõjét. A versenyre két csapatunk (7.o.,
8.o.) jutott be. A nyolcadikosok ragyogó versenyzéssel fel-

jutottak a csúcsra: az országos verseny gyõztesei lettek. A
csapatban GÁL PÉTER, VARGA KATA, HORVÁTH BA-
LÁZS, GRUBER DÓRA öregbítette iskolánk jó hírnevét. A
hetedikesek a középmezõnyben végeztek.

9-én általános fogadóórán várták pedagógusaink az érdek-
lõdõ szülõket.
10-én a Lotz szövegértési verseny iskolai fordulóját szervez-
tük a 4-8 osztályos tanulóink számára.

12-én délután a karácsonyi vásár révén minden jóban (játé-
kok, sütik, pizza, stb.) volt részünk. 
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17-én az alsósok a Jégkirálynõ c. elõadást tekintették meg
Siófokon.Ekkor rendeztük számukra a hagyományos mese-

mondóversenyt. Az 1. osztályban Péter Kincsõ volt a leg-
ügyesebb, a 2. osztályban Szentkuti-Kiss Örs, a 3. osztály-
ban Gamauf Luca, a 4. osztályban Pintér Jázmin mondta el
legszebben a meséjét.  
18-án az alsósoknak remek napjuk volt: Figura Ede hagyo-
mányos karácsonyi irodalmi mûsorán szórakoztak felhõtle-
nül. 

19-én az alsós napközisek nagysikerû karácsonyi mûsorával
kezdõdött a napunk, majd osztálykeretben folytattuk az ün-
neplést.
A téli szünet már nagyon jókor jött, mindannyian elfárad-
tunk. A félév zárása korán lesz, �január 16-án - így szüksé-
günk is van a feltöltõdésre. Találkozunk január 5-én!

Sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek! 

Iskolabál 2014. november 22.

Az  iskolabál most is remekül sikerült. A  bevételt
többek között az aukcióra felajánlott értékes ajándékok-
nak, a sok tombolatárgynak, a jelenlévõk és a támogató-
jeggyel  adakozók kedvének köszönhetjük. A vidám, ferge-
teges hangulatról az Alfa-Kék Tó zenekar gondoskodott,
hajnalig. Az �osztályok versenyét�, - melynek lényege, hogy
minél több szülõ részt vegyen a bálon - az idén ismét  a 4.
osztály nyerte, és ezzel a bevétel 10%-a is õket illeti. Ezút-
tal gratulálunk nekik, és reméljük, hogy a jövõben mások is
kedvet kapnak egy kis mulatozásra, a jó cél érdekében.

�Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezd-
jen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaáll-

nak mellé.�
/Böjte Csaba/

Ezzel a gondolattal szeretnénk megköszönni mind-
azoknak, akik valamilyen formában segítségünkre voltak az
iskolabál elõkészületeiben és lebonyolításában, bármilyen
feladatot vállaltak önzetlenül. / adminisztráció, gyûjtés, dí-
szítés, pakolás, takarítás, szereplés, sütés� /
Köszönjük a tombolára és az aukcióra küldött felajánláso-
kat, a támogatójegyek vásárlását. Külön szeretnénk megkö-
szönni azoknak, akik jelenlétükkel is megtisztelték a ren-
dezvényünket.

Támogatóink listája: 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztály
Ambrusné Dózsa Mária
Arnoldné Lászik Viktória és családja
Ács Tamás / Vörös Viki
Ács T. Levente
Balatoni Hajózási Zrt.
Balogh Ferencné
Balogh Róbert
Balogh Eszter
Bándi család
Benkõ Margit
Bertalan Andrea
Bertalan Péter
Bognár Tamás 
Bokorné Somogyi Adrienn és családja
Boksán család
Bóna Hédi
Borsos Krisztián
Boti József és családja
Bölcsik Zoltán
Bráder Kati és családja
Cuppó Fagyizó
Csákovics Gyula
Csehiné Kertész Zita
Csikósné Vonnák Zsuzsi és családja

Csonka András
Dima Ádám
Dózsa Mária
Dr. Halmos Gábor
Ifj. dr. Ledermayer Ferenc
Eidenpencz Zsolt és családja
Erdei Csenge és Csanád
Erdélyi Krisztina
Fajván Tiborné
Fekete István Ált. Isk.
Fenyvessy Mária
Ferenczi Miklós
Friesz Enikõ
Frieszné Farkas Szilvia és családja
Gabula Ivett és családja
Gál Péter és családja
Galó Tibor
Galóné Kárpáti Ildikó
Gamauf Balázs és családja
Gamesz
Gireth Gábor és családja
Gruber Csaba
Gombos Károly
Gubányi Imréné
Gubányi Kata
Hajdu Bence
Hajdu József

Hajdúné Gergõ Andrea
Herczeg virágbolt
Hirsch Judit
Hodján Beatrix
Horváth Endre
Horváth Gyöngyi
Horváth Lajos
Hosszú Gyuláné
Iberpaker Gábor és családja
Király Mónika és családja
Kivágó István és családja
Kopeczky Panna
Kósa Árpádné
Kovács Ferenc és családja
Kömf Raymond és családja
Lugas étterem Zamárdi
Marity Gábor és családja
Mészáros Ágnes és családja
Molnár Attila
Molnár Katalin
Nagy Dániel
Nagy János
Nagy Kálózy Eszter színmûvésznõ
Nagy Sándor
Nagy Sándor
Nagy Tünde
Nagyné Márkus Adél
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Németh Gyöngyi
Németh Tamás és családja
Növényi Norbert olimpiai bajnok
Nyeste Gábor
Nyeste Szilvia
Papp Helka és Veronika
Pach Gábor
Petrusné Friesz Marianna
Péter Ferenc
Pizza Pazza
Podráczky János és családja
Pócsi Róza
Póka Barbara
Polgármesteri Hivatal Zamárdi
Polgárõrség Zamárdi
Puller Gertrúd
Raab Karcher Siófok
Retki Zoltán és családja
Rozsnyai Mónika
Schwarcz Béla és családja

Simon Alice
Siófoki Gyümölcstermesztési Zrt.
Siposné Jávorka Beáta
Soós Gábor és családja
Szabadkai Réka, Eszter
Szabados Tiborné
Szabó Gábor és Germán Orsi
Szabó Imréné
Szabó Kertek Kft. Zamárdi
Szabó Kertépítõ Kft.
Szabó László
Szabó Sándor és családja
Szabóné Apró Judit
Szabóné Halász Éva
Szekeres Zoltán
Széles János és családja
Szent Kristóf Pincészet
Szentkuti-Kiss Gábor és családja
Szilasi Imre
Szolga Lili 

Szöllõsi Imre
Szûcs Gáborné
Takarékszövetkezet Zamárdi
Tarr Péter és családja
Tomó Tamás és családja
Tóthné Pápai Gyöngyvér
Tóth Péter
Tourinform Iroda Zamárdi
Újvári László és családja
Urbán Miklós
Valla Szonja és családja
Varga Alexandra
Varga Dóra
Varga Járó Klára
Vass Lajos és Pusztai Marianna
Vidák Zsolt
Vörös Franciska
Werner Edit
Zimek Manufaktúra

Az adventi készülõdés idén plusz tar-
talmat is kapott. Nem csak a karácsony
várása miatt végeztünk apró feladato-
kat, hanem az elkészült óvodaszárny
birtokba vételére is izgatottan vártunk.
Gyermek, felnõtt egyformán kivette a

részét a hivatalos átadóceremónia
szervezésében, lebonyolításában. 
Az óvodások verseket, énekeket tanul-
tak s adtak elõ az elsõ gyertyagyújtás-
kor a polgármesteri hivatal elõtt, Lu-
ca-napján jókívánságokkal látták el a
hivatal dolgozóit, majd feldíszítették a
téren álló fenyõket. Szorgalmasan sü-
tögettek az óvó nénikkel, dajka nénik-
kel együtt mézest, linzert, készítettek

kekszgolyót. Folyamatosan díszítették
a csoportokat, faliújságot, barkácsol-
ták az asztali díszeket, ajándék angyal-
kát szüleiknek. 
Több látogató is járt az óvodában: a
Mikulás teletömte mindenki csizmá-
ját, amíg a gyermekek bábelõadást

néztek az új tornateremben; az iskolá-
sok betlehemes játékot adtak elõ,

Ténagy Sándor:
Ünnep készül (részlet)

Ünnep készül,
hó esik egyre,
fehérebb lesz
a világ
holnapután
keddre.

Udvart, kertet
betemet, betemet,
mégis szeretem
a havat, a telet.

Boldog ünnep,
hó esik egyre,
fehérebb lesz
a világ
holnapután
keddre.



majd az angyalka hozta meg a kará-
csonyfákat és az ajándékokat a csopor-
tokba. Legnagyobb meglepetésként a
nyulas és manó csoport birtokba ve-
hette saját csoportszobáját, a tulipá-
nos és almás pedig újra kisebb lét-
számmal, könnyebben ünnepelt szüle-
ik társaságában.
Az óvoda felnõtt közössége is sokat
dolgozott azért, hogy az új szárny az
átadó és 60. születésnapról is megem-
lékezõ ünnepre teljes pompájában fo-
gadhassa a meghívott vendégeket.
Óvodánk életében a tornaszoba és az

új csoportszoba átadásával gazdagabb
lehetõségek nyílnak. 
A tornaszoba elõsegíti a gyermekek
mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesz-
tését, a negyedik csoport beindításával
pedig több idõ jut az egyes gyermek
fejlesztésére a zsúfoltság megszünteté-
sével.
A 2014. december 15-ei átadón min-
denki örülhetett ennek a csodálatos
épületnek, a városlakók büszkén te-
kinthettek vissza az elmúlt 60 évre,
amit az új falak közt a régi fotókkal
idéztünk fel számukra. Egész héten

vártuk az érdeklõdõket. Sokan éltek is
a lehetõséggel, megilletõdve tekintet-
tek vissza óvodai élményeikre, és meg-
tiszteltek bennünket pár gondolattal a
vendégkönyvben. 
Ezúton szeretném megköszönni a
gyermekeknek a kitartást, türelmet; az
óvoda dolgozóinak az áldozatos mun-
kát. 

És kívánok mindenkinek eredmények-
ben, egészségben gazdag boldog új
évet.

Barta Ilona óvodavezetõ
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

December 1-jén Lovretics Gerti  szociálpedegógus hívta
meg kiscsoportos találkozóra érintett tagjainkat.
A szakszerûen irányított beszélgetés, az õszinte légkör a
sorstársakkal- kellemes és hasznos együttlét volt. Terveink
szerint  minden hónap 3. hétfõjén tartjuk összejövetelein-
ket, amelyre szertettel várjuk  a betegségben érintett tár-
sainkat vagy segíteni akaró hozzátartozóikat. 
Legközelebb január 19-én, hétfõn 14 óra 30 perckor
találkozunk a nyugdíjas klubban.

Hagyományos adventi összejövetelünket december 8-án

tartottuk a Közösségi Házban. Egyesületi tagjaink
jóvoltából terített asztalok mellett néztük meg az óvodások
és iskolások mûsorát. Az adventi gyertyákat a Mónus há-
zaspár gyújtotta meg. Ünnepünkre sokan eljöttek,

közel kilencvenen voltunk , sok finomságot hoztak, de nem
üres kézzel tértek haza. 
Az Egészségõr  Egyesület a szeretetvendégséghez
egészségvédõ  karácsonyi ajándékcsomaggal járult hozzá.
A kedves adventi mûsor,  a  közös  éneklés, a meghitt
együttlét a szeretet ünnepére, karácsonyra készített fel
lélekben bennünket.

December 14-én a Hotel Wellamarin vendéglátását
élvezték azok a tagok, akik a májusi fõzõnap sikeréért
sokat tettek.

December 15-én 28 fõvel Székesfehérvárra kirándultunk, a
Szent István Király Múzeumban kiállított Seuso-kincseket
néztük meg. Majd idegenvezetõ segítségével a királyváros
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MEGHÍVÓ

JANUÁRI EGYESÜLETI ÖSSZEJÖVETELRE

Idõpont: 2015. január 12. / hétfõ / 17 óra
Hely:   Közösségi Ház

Program:

- Számadás 2014. / Takácsné Horváth Szilvia elnök /
A 2015. évi program közös összeállítása /elõadások,
kulturális és sportprogramok, szûrések, kirándulások /

- Tagdíjfizetés
Minden érdeklõdõt � tagokat és új jelentkezõket � 
szeretettel várunk.

Kérjük, adója 1 százalékával
támogassa tevékenységünket: 18152614�1�14

Köszönjük: Zamárdi Egészségõr Egyesület

Számadás 2014

Az elmúlt 2014-es évre is van miért visszatekintenünk.
Elsõ vendégünk Dr. Gombos Zsuzsanna homeopátiás or-
vos egy szelíd gyógymódról tartott elõadást.
Õsszel Monspart Sarolta tájfutó-világbajnok volt vendé-
günk.
Egészségnapunkon  Fazakas  Emese   energiagyógyász,
dr. Pap Lajos szívsebész professzor elõadását hallgattuk
meg.
Kirándulásaink: Februárban két alkalommal az igali gyógy-
fürdõt élvezték tagjaink. A gyógyvíz jótékony hatását
masszással egészítették ki.
Májusban somogyi körúton jártunk.
Októberben két napos kiránduláson vettünk részt az Al-
földön. Ellátogattunk Kecskemétre, Szarvasra, Békéscsa-
bára és Gyulára.
Decemberben Székesfehérvár városában tekintettük meg
a Seuso- kincseket.

A szûrések sem maradtak el az elmúlt évben. A siófoki
Denis Optika fogadta ingyenes szemvizsgálatra a jelentke-
zõket.
Komplex szûrésen a Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós
Osztályának segítségével 64 fõ vett részt.
Köszönet a polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre
bocsájtotta a város buszát, így minden jelentkezõ eljutha-
tott a szûrésre.
Az õszi egészségnapunkat szûrésekkel kezdtük, melyek-

ben a védõnõk, asszisztensek segítettek. Horváth Béla
mentõs az elsõsegélynyújtás alapjait ismertette az iskolá-
soknak . 

Nem maradhatott  el egy kis szórakozás,  kikapcsolódás
sem.
Márciusban a civil szervezetekkel közösen egy vidám játé-
kos vetélkedõvel, a Farsang farkával búcsúztattuk a telet.
Május 1-jén Géza bácsi emlékére a Fuss Zamárdiért,  fuss
az egészségedért sportnapot szerveztük meg.
A városnapon is részt vettünk magyaros gulyáslevesünk-
kel és pogácsáinkkal.  A zsûri különdíjjal jutalmazta  lelkes
csapatunkat.
A nyereményünket decemberben fel is használtuk. A  vá-
rosnapon segédkezõ tagok  wellneszeztek és bowlingoz-
tak  a Wellamarinban.
Köszönjük a Wellamarinnak ezt a kellemes délutánt.

Köszönet  továbbá  az önkormányzatnak, Gamesznak, pol-
gárõröknek, az óvodának és az  iskolának.
Segítségükre, akárcsak egyesületi tagjaink támogató köz-
remûködésére az új esztendõben is számítunk.
Adventi szeretetvendégségünkkel zártuk az óévet. Az új
évben is szeretettel várunk mindenkit szûrésekre, elõadá-
sainkra és egyéb programjainkra.

Bízunk benne, hogy tagjainkon kívül sok érdeklõdõt is si-
kerül a rendezvényekre elcsalogatni, mert az egészség
mindenki számára a legnagyobb érték.

nevezetességeivel ismerkedtünk. Kellemesen elfáradtunk,
éhünket kürtõskaláccsal, szomjunkat forralt borral oltot-
tuk, és kedvünkre válogattunk a fehérvári adventi vásár
gazdag kínálatából. Szép napunk volt!
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NABE HÍREK

ADVENTI KÖSZÖNTÕ

2014.11.30.-án hagyományos adventi ünnepségünk alkal-
mával meggyújtottuk koszorúnkon az elsõ gyertyát. Az elsõ
gyertyagyújtással szívünket és lelkünket világítjuk és tisztít-
juk meg, amely nem a külsõségekben mutatkozik meg, in-
kább belsõnk tiszta ünnepi állapotát tükrözi, a szeretetet,
békét, tiszteletet a másik ember iránt. A külsõ csillogás idõ-
vel elmúlik, de a belsõ ünnepi állapot megmarad, mint egy
biztos alap. Ezek a gondolatok vezérelték mûsorunkat.
Rendezvényünket Széles Ágota : Harmatozzatok egek cí-
mû éneke, . Erdei Csenge gyönyörû verse és a lakásottho-
nos gyerekek Vidám kis advent címû mûsora tette hangula-
tossá.
Ünnepi köszöntõt mondott Bemné dr. Schneider Mária.
Szavaival és gondolataival felkészített mindenkit az ünnep-
várásra. A köszöntõ után kigyulladt az elsõ gyertya. Közös
énekkel zártuk ünnepségünket; Ágota szép hangja messze
szállt. A rossz idõ ellenére is sokan eljöttek. Mindenkit sze-
retettel láttunk vendégül asztalunknál, amelyen volt na-
gyon sok finom sütemény, kalács, forró tea és még forróbb
borocska, amely átszellemült lelkünknek és átfázott tes-
tünknek nagyon jólesett. Köszönet tagjainknak a sok fi-

nomságért, a Polgárõr Egyesületnek a finom borért és a
GAMESZ vezetõségének, dolgozóinak a .sok segítségért.
Köszönet a szereplõknek az ünnepi hangulatért. Hálás szív-
vel köszönjük minden támogatónknak az önzetlen sok se-
gítséget, amit kaptunk.

Kajdi Tiborné

Adni jó!

A fenti mondást sokszor, sok helyen halljuk. De megélni
ezt az érzést igazán csak akkor tudjuk, ha adunk, és látjuk
a fogadtatást is. A Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi
csoportjának kis csapata megtapasztalhatta ezt
2014.december 4-én.
2013. júniusában 12 somogyfajszi iskolás nyaralt
Zamárdiban a NABE és a tengernyi támogató jóvoltából.
De kapcsolatunk itt nem ért véget. Õsszel és karácsonykor
is találkoztunk a somogyfajszi iskola képviselõivel, tanulói-
val. 2014-ben a belegi alsó tagozatos kisiskola diákjai
töltöttek pár napot Zamárdiban. Karácsonyra pedig mind-
két iskolai diákjait szerettük volna megajándékozni. A
gyûjtés már hónapokkal az ünnepek elõtt megkezdõdött.
Szívesen fogadtunk ruhanemût, játék-, mesekönyv-felaján-
lást, anyagi támogatást és minden olyan adományt, aminek
a két iskolában hasznát vették, vehették. Így történt, hogy
Csonka András felajánlásának segítségével Somogyfajszon
a most megnyíló számítástechnikai termet be tudták
bútorozni, valamint egy mûfenyõ és nagy doboz karácsony-
fadísz felajánlása nyomán idén hatalmas, díszes és csillogó
fenyõt állítottak a belegi iskolában. Mindkét településre
20-20 zsák ruhanemût tudtunk juttatni, de természetesen a
gyerekek által nagyon várt meglepetések sem maradhattak
el. Így egy kis csoport 2014.december 4-én felkerekedett, és
elvitte mindkét iskolába az összegyûjtött adományokat,
ajándékokat. Belegre érkeztünk elõször. Az alsó tagozatos
kisiskolában két összevont osztályban 17 kisdiák tanul,

cseperedik. Az egyik osztály sarkában ülve izgatottan
várták az érkezésünket. Tavalyi élményeik még elevenen
éltek bennük, és nagyon várták az idei csodát. De
meglepetésünkre elõször mi kaptunk: gyönyörû táncot,
rólunk szóló fogalmazásokat, verseket. Pár pillanat ele-
gendõ volt, hogy szívünkbe zárjuk a lelkes kis csapatot. A
mûsor után jött a névre szóló ajándékok kiosztása. Csak
ültünk, és néztük a csillogó szemeket, a hatalmas
mosolyokat, a felfedezés örömét. Plüssállat, könyv, puha,
meleg zokni, radír, szaloncukor és számtalan apró csoda.
Hatalmas felbolydulást keltett a felfedezés, mikor is egy
kéz a magasba lendült, benne egy kibontott szaloncukor, és
a mozdulatot már követte is a kiáltás: Milka! IGAZI
Milka! Szívszorító tény, hogy az idei karácsonyi csodát a
belegi iskolában 2 szem milka szaloncukor jelentette. De
minden ajándéknak óriási sikere volt. Az elsõs Balázska,
aki nagyon ügyesen már igen sok betût felismert, szomorú
volt, mert nem tudta, hogy a kapott mesekönyvben mi
történik. Így egy kicsit besegítettünk. Együtt olvastunk. Õ
húzta az ujját a sorok alatt, én pedig felolvastam a
könyvbõl. A cserfes kislányok pedig új könyveiket, plüs-
seiket szorongatva percek alatt megnyíltak, és meséltek az
életükrõl, de ugyanúgy kíváncsiak voltak ránk is. Csak úgy
repkedtek a kérdések. Reméljük, hogy a téli szünet elõtt
kiosztott meglepetéseket is ilyen kitörõ örömmel fogadták.
Nehéz volt az elválás, a gyerekek az ablakból integettek a
busz után sokáig, de indulnunk kellett, mert
Somogyfajszon is vártak bennünket. Itt is mi voltunk
elõször a megajándékozottak. Ismét megtapasztalhattuk a
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Ptuji farsang

55. Nemzetközi farsangi felvonulás
2015. február 15.
A Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi csoportja kirán-
dulást szervez a szlovéniai Ptujba. A Dráva két partján
elterülõ kisváros nevezetességeivel ismerkedünk meg a
délelõtti órákban.
13.00 órától részvétel a farsangi felvonuláson, amelyet
immáron 55. alkalommal rendeznek meg, hazai, horvát,

szerb, bolgár, macedón, görög és német karneváli csopor-
tok részvételével. A színes karneváli forgatag Ptuj fõterén
és az óvárosi utcákon vonul végig. Szabad program keretén
belül kísérhetjük végig a több mint 4000 maszkos résztvevõ
színpompás, vidám felvonulását.

Részvételi díj: 5500 Ft/fõ
Jelentkezni Tóthné Ildikónál a 06-30-313-8310 és
Kajdiné Icánál a 06-30-947-2925 telefonszámokon lehet.

csodálatos fajszi vendéglátást, és egy fantasztikus ebédet
költhettünk el az iskola ebédlõjében. A somogyfajszi
iskolások részére egy közös ajándékkal készültünk. Az isko-
la régóta szeretett volna egy összecsukható, kültéri ping-
pongasztalt, de eddig nem volt lehetõségük ennek besz-
erzésére. Az iskola tanulói elõtt adtuk át Vass Ernõ igaz-
gató úrnak az adományokból összegyûlt 90 ezer forintot, a
sporteszköz árát, amit a gyerekek december közepén már
birtokba is vehettek. 

Jó érzéssel indultunk haza. Jó volt adni! Nagyon jó! Mert a
viszonzás: a mosolyok, csillogó szemek felmelegítették a
szívünket!

Sajnos hely hiányában nem tudjuk felsorolni a segítõket,
hiszen rengetegen voltak, de ezúton is szeretnénk még
egyszer megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon
segített megteremteni két iskolában a karácsonyi csodát!

TKT

SOMOGYFAJSZ

Karácsony közeledtével a NABE (Nõk a
Balatonért Egyesület) zamárdi csoportja a
Festetics Pál Általános Iskola és AMI
Somogyfajszi Tagintézményénél tett láto-
gatása során a tagintézmény gyerekeinek
adományozott 90.000 forintot, amelyen
egy új, kültéri pingpongasztalt vásárolhat-
tunk a karácsonyfa alá.

A szép karácsonyi ajándékot tanulóink
nagy örömmel vették használatba, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni a zamár-
di csoportnak és a zamárdi Petõfi SE-nek,
aki az ütõket, a hálót és a labdákat biz-
tosították számunkra.

Vas Ernõ � tagintézmény-vezetõ
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Szántódpusztától Szántódig

Ünnepi díszbe öltözött 2014. december 18-án Szántódon, a Pálóczi

Horváth Ádám Mûvelõdési Ház és annak Tüskés Tibor Községi
Könyvtár feletti terme, ahol a Zamárdi Berkenye-körrel közösen ke-
rült bemutatásra Simándi István: Szántódpusztától Szántódig címû
könyve. A könyvbemutató elsõ részében a szervezõk � tekintettel a
közelgõ karácsonyra � mûsoros összeállítással kedveskedtek a kö-
zönségnek. A mûsorban Péter Kincsõ Katalin Ó, jöjj, ó, jöjj üdvözí-
tõ adventi énekkel, Erdei Csenge, : Adventi fények címû versével sze-
repeltek. Mindketten a zamárdi Fekete István Mûvészeti Iskola nö-
vendékei. Kedves gyermeki lényük tisztaságában, de kitûnõ maga-
biztossággal adták elõ az éneket illetve a verset. A szántódi Balogh
Józsefné Zsuzsa, Szakáli Anna: Fenyõillatú ünnep versét olvasta fel
mély, lelket megérintõ átérzéssel. A mûsor koronája a zamárdi Hu-
szár Viktória fuvolamûvész felejthetetlen fuvolajátéka volt. Mind-
annyiuknak köszönjük, hogy vállalták a fellépést.

Az egyes mûsorszámok alatt, a forgatókönyvben eltervezettek sze-
rint, egy-egy gyertya lobbant lángra az adventi koszorúban..A
könyvbemutatóval egyidõben Bodrogi Éva keramikus és Veit Judit
fotómûvész alkotásaiból nyílt kiállítás, melynek szintén nagy sikere
volt. A kiállított képek mellett Veit Judit versei is helyet kaptak, me-
lyek összhangban álltak a látott képpel. Bodrogi Éva különleges
képalkotásait külön tanulmány keretében lehetne csak tárgyalni.
Tervezett dolog, hogy a nyári szezonban önálló kiállítást rendezhet-
nek majd a mûvelõdési házban.Az est levezetõje, Maurer Teodóra, a
Tüskés Tibor könyvtár vezetõje köszöntötte a megjelenteket. A

könyv szerzõjét, Simándi Istvánt, a szerkesztésben, nyomdai kivite-
lezésben, lektorálásban résztvevõ Maurer Teodórát és Szakáli Annát,
a szereplõket, a könyvbemutató rendezvényének sikeréhez a mun-
kájukkal és a felajánlásokkal közremûködõket, a kiállítás alkotóit és
a szép számú hallgatóságot Vízvári Attila polgármester úr üdvözöl-
te. 

Kovács Szilvia Szántódpuszta Idegenforgalmi vezetõje és Boross Ma-
rietta , néprajztudós egyéb akadályoztatás miatt nem lehettek jelen
a könyvbemutatón. Levelüket és
üzenetüket Maurer Teodóra tol-
mácsolta. 
Szakáli Anna beszélt a Berke-
nye-kör céljáról és arról, hogy
Simándi Istvánnak már a máso-
dik kötetét rendezte kiadás alá.
Ezután beszélgetés keretében
következett a könyv tartalmá-
nak bemutatása, majd a kérdé-
sek és válaszok függvényében a
könyvbõl részleteket olvastak
fel a Berkenye-kör tagjai: Prigli
Zsuzsa, Veit Judit, Prigli Éva,
Hirschmann Attila. Az izgalmas
és némely esetben mulatságos
történetek derültségre fakasz-
tották a közönséget. A felolvasá-
sok során a cselekmények meg-
szakításával nyitottak maradtak
a további fejlemények, felcsigáz-
va ezzel az érdeklõdést a törté-
net iránt.
A kötet bemutatását követõen
kérdéseket tettek fel a szerzõ-
nek, aki boldogan mesélte el a
megélt történeteket és aki, felol-
vasta Prigli Zsuzsa versét, amely
a kötet elsõ oldalán található. �
Szép esténk volt! � nyugtázta
Simándi István, amikor a dedi-
kálások után kicsit fáradtan, de
eltelve az öröm érzésével búcsút
vett a szervezõktõl.
A bemutató végén kedves meghívással almás-, diós pite, linzerkari-
kák, pogácsák és rétes várta a közönséget. Friesz Gyuláné Margitka
rétese olyan nagy sikert aratott, hogy a száz darab rétesbõl pillana-
tok alatt egy szelet sem maradt. Tóth Mihály kõhegyi gazda bora is
kelendõ volt. Ugyanígy Horváth Zsolt süteményei, a balatonföldvári
Margaréta cukrászda pitéi, a Simándi család virslivel töltött falatkái
és a pogácsák. Mindannyiuknak köszönjük a felajánlást, hálásan
gondolunk rájuk. 
A rendezvény sikeréhez természetesen szükség volt az önkormány-
zatok támogatása is. Mind a zamárdi, mind a szántódi önkormány-
zat virág és ajándékcsomaggal köszöntötte a szervezõket, a szerep-
lõket és Simándi Istvánt.
A kötet a szántódi Tüskés Tibor könyvtárban  megvásárolható
1000.-Ft/db áron.
2014. december 20.                                                          

Szakáli Anna 

Simándi István könyvének bemutatója a szántódi Pálóczi Horváth Ádám Mûvelõdési Házban
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SZÉKELYVÉCKE - ZAMÁRDI - SZÉKELYVÉCKE 2014

Tisztelt Zamárdiak!

Rövid beszámolómban igyekszem bemutatni azt a tevékenységet,
amit testvértelepülésünkön, Székelyvéckén végeztem az idei  nyá-
ron.
Elõzmény: tavaly nyáron családommal töltöttünk egy csodálatos
hetet a szépen felújított  �zamárdi (magyar) házban�  Székelyvéc-
kén. Bebarangoltuk a látnivalókat, rengeteg élményt szereztünk
(Gyilkos tó, Békás szoros, stb�)
Megismerkedtünk  kedves emberekkel,igaz székelyekkel. Beszél-
gettem a faluban iskolás gyerekekkel, és megtudtam tõlük, hogy
nem sok népdalt ismernek Erdélyben, a magyar népzene bölcsõ-
jében. Utolsó napon pedig véletlenül- találkoztam egy olyan kö-
zépkorú emberrel, aki munkavégzés közben gyönyörû népdalokat
énekelt.Megismerkedésünk után megbeszéltük, hogy 2014-ben
visszatérek, és felveszem azt a dalkincset, amelyet még senki sem
gyûjtött fel Véckén.
Így történt, 2014 nyarán visszatértem feleségem társaságában.
Megérkezésünk napján, szombaton a késõ délutáni órákban talál-
koztam ismét az adatközlõvel, akirõl kiderült, hogy Fekete Pál
polgármester bátyja, Fekete István. Elfoglaltsága miatt csak kedd-
re tudtuk tenni a népdalgyûjtést.
Vasárnap szervezéssel telt a nap, szerettem volna a falusiaknak
elõadást tartani a népzenénkrõl, valamint dunántúli(fõleg somo-
gyi) népdalokat tanítani.
Hétfõ estére vártam az érdeklõdõket a kultúrházba, néhányan
megtisztelték a rendezvényt, köztük a polgármester úr is.
Nagyon jól sikerült a közel 2 órás elõadás, majd közös daltanulás.
A lelkes helybeliek boldogan énekelték a somogyi és zalai dal-
csokrokat, melyeket én állítottam össze, és másoltam a résztve-
võknek.
A végén megkértek, hogy legyen még egy találkozás, melyet szer-
da estére tettünk. Kétszerannyian jöttek el, rengeteget énekel-
tünk, és a nyugdíjas kórus tagjai is énekeltek véckei dalokat, me-
lyeket hozzáteszek a Fekete Istvántól gyûjtött dalokhoz.
Külön öröm volt számomra, hogy az idõsebb korosztály mellett
sok kisgyerek, még óvodások is voltak! Mindkét elõadásról képe-
ket és videófelvételeket készített feleségem, Béres Judit, zamárdi
óvónõ.
A képekbõl egy fotóalbumot készítettem, melyet átadtam
Csákovics Gyula polgármesternek. Remélem, mindenkinek tet-
szeni fog, aki megtekinti.
A két elõadás között, kedden találkoztam Fekete úrral és anyósá-
val, akiktõl estig sok  népdalt vettem fel, megmentve az utókornak
a feledés homályától.
A felvett dalokat feldolgoztam, lekottáztam, és egy kis kiadvány-
ban (mely népszerûsíti Zamárdi város és Székelyvécke szoros kap-

csolatát) szeretném megjelentetni. A dalok mellett képek és ri-
portok is színesítenék a könyvecskét,már az utolsó simításoknál
tartok. December végén Budapesten tartok elõadást tapasztalata-
imról, élményeimrõl, ahol véckei népdalokat is tanítok majd a
hallgatóságnak. Ezután  szeretnék  egy elõadást tartani a zamárdi
kultúrházban is január közepén,továbbá szeretnék egy cikket a vá-
ros újságában, a Zamárdi Hírmondóban  megjelentetni. Ha lehe-
tõséget kapok, szívesen folytatnám megkezdett munkámat 2015-
ben a Székelyvécke és Zamárdi közötti barátság elmélyítésére.

Siófok, 2014 december.   
Tisztelettel és barátsággal:

Nagy Ágoston, tanár

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Szabás-varrás,
ruhaátalakítás,
zippzárcsere

Takarítás

Kiss-Ék

Tel.: 06 70 339 2685Tel.: 06 70 451 4279

Villanyszerelés,
boyler és villamosgépek javítása

veszélyes fák kivágása,gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com



December 13- i és 14-i adventi vásá-
runkra kereskedelmi mennyiségû ado-
mány gyûlt össze, fõként ruhanemûk-
bõl. Ezek voltak a legkelendõbbek a
mézeskalács figurák után. A szombat
délutáni forgalom - talán a munka-
napnak köszönhetõen - nagyobb volt a
vasárnap délelõttinél.
Az eladott tárgyakból - és pénzado-
mányokból - 85000 forint jött össze.
Egy részébõl élelmiszert vásároltunk;
kiegészítettük azt, ami a lakosságtól
érkezett az adventi idõszakban. A
krumplitól kezdve az élesztõig - kb.
95000 forint értékben - sok minden ér-
kezett: liszt, cukor, rizs, étolaj, zsír,
levespor, konzerv, csokoládé, szalon-
cukor, alma...
December 20-án, szombaton 13 rászo-
ruló családnak, egyedülállónak készí-
tettünk össze csomagot; ezeket még
aznap házhoz is szállítottuk.
Nagyon köszönjük a zamárdi - és nem
zamárdi - lakosoknak a tárgyi, - élel-
miszer - és pénzadományt, mellyel
hozzájárultak néhány nehéz sorsú
embertársuk Jézuska-várásának szeb-
bé tételéhez.
Köszönet illeti azokat a 65 felettieket -
3 személyt -, akik lemondtak SPAR-
utalványukról a náluk rosszabb hely-
zetben élõk megsegítésére.
Hálás vagyok a Karitász csoport tagja-
inak és aktivistáinak a vásárt megelõ-
zõ fáradságos, önzetlen munkájukért!
Minden hónap 1. hétfõjén - 14 és 16
óra között - rendelkezésükre állunk
mind a ruhanemõre, cipõre igényt tar-
tó rászorulóknak, mind az adomá-
nyozni szándékozóknak.
Termünk a Honvéd utca és a Fõ utca
sarkán álló épületben található.
Számlaszámunk: 50800221 - 10007606
Telefonos elérhetõség: 348 � 524.

Bemné Schneider Mária

2015. január 15.oldal Zamárdi Hírmondó

HELYTÖRTÉNET KARITÁSZ HÍREK

Zamárdi évfordulónaptára 2015

280 éve 1735-ben Grasso Vilebáld tihanyi apát megkezdte � a török megszállás
alatt elpusztult - �Nagyzamárd puszta� betelepítését.

275 éve 1740-tõl van iskolája és tanítója Zamárdinak. Az elsõ tanító � levéltári
források szerint � Szíj Márton volt.

230 éve 1785-ben Vajda Sámuel apát támogatásával megépült a plébánia. Ekkor nevezték 
ki a község elsõ plébánosát, Bosnyák Benedeket is.

170 éve 1885-ben a legnagyobb kolerajárvány pusztított a faluban. Az anyakönyvben 
bejegyzett halottak száma 62 fõ, ebbõl 32-en kolerában haltak meg.

160 éve 1855-ben a kolerajárvány után elkészült az elsõ kõkereszt. Napjainkban a
Fõ utcában a Balatoni-ház elõtt áll.

110 éve 1905. március 28-án leégett a templomtetõ, a tûz martalékává vált a torony és
a harangok.

100 éve 1915-ben az egyházi házassági anyakönyvben az alábbi bejegyzés található:
�Nõtlen fiatalembereink 1 ½ éve a világháborúban küzdenek, emiatt 1915-ben 
házasságkötés nem történt.�

70 éve 1945 március végén, április elején Zamárdi község lakossága � négy hónap
kitelepítés után � hazatért Balatonendrédrõl.

70 éve 1945 áprilisában a �Földosztó Bizottság kiosztja Szántód és Tóközpuszta
földjeit.� A bizottság elnöke Friesz János bíró volt, a földeket kimérte Novák Ferenc
aratógazda.

65 éve 1950-ben Siófokon létrehozták a járási szülõotthont. Ez évtõl az ott született
zamárdi gyermekek születési helye: Siófok.

65 éve 1950. október 22-én tartandó tanácsválasztások után megalakult a községi tanács. 
Elsõ elnöke Nagy Pál kõmûves lett.

55 éve 1960. március 25-én � 73 éves korában � meghalt Szarka Valér plébános. Két nap
múlva elhunyt, utóda Pataki Ferenc plébános. Mindketten a zamárdi temetõben
nyugszanak. 

55 éve 1960-ban Sebestyén Lajos lett a községi tanács elnöke. Ezt a tisztségét � nyugdíjba
vonulásáig � látta el.

50 éve 1965-ben Friesz Kázmért, a balatonendrédi iskola igazgatóját � átsorolással -
a Járási Tanács Mûvelõdésügyi Osztálya a zamárdi iskola igazgatójává kinevezte.
Ezt a tisztségét � 1991-ig � nyugdíjazásáig látta el.

45 éve 1970. január elsején Zamárdi lakossága: 1785 fõ.
45 éve 1970. július 22-én elkezdõdik egy új négytantermes iskola építése.
45 éve 1970. július 3-án � felsõbb utasításra � megtörtént Zamárdi és Balatonendréd 

községek összevonása.
40 éve 1975 nyarán elkészült a tájház. Az épület a XIX. század (1847) elsõ felében kialakult

stílus jegyeit viseli, jellegzetes balatoni oszloptornácos ház.
35 éve 1980. szeptember 23-án �Emléktáblát� avattak a Fõvárosi Nevelõotthon bejáratánál

annak emlékére, hogy 1939-1941 között itt egy lengyel gimnázium mûködött.
25 éve 1990. szeptember 3-án helyhatósági választásokat tartottak. A község polgármestere

Kiss Zoltán lett, aki elõzõleg a GAMESZ vezetõje volt.
20 éve 1995 áprilisában megalakult a �Nõk a Balatonért� helyi szervezete. A csoport

vezetõjévé Kalmár Imrénét választották meg.

Az eseménynaptárt összeállította: Friesz Kázmér

�Az Isten a
szeretetet adta az
embereknek, hogy
elbírják egymást a
világban.�

/Márai Sándor/
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Január hónapban
Zamárdi

csütörtök 17 óra
szombat  17 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 17 óra
vasárnap 10 óra

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2015. január 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

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

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ pályázatot hirdet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonába lévõ,
GAMESZ kezelésû Zamárdi Balatonszéplak� Alsó, Viola u. 9. sz. alatti üdülõjének üzemeltetésére,

gondnoki teendõk ellátására, vállalkozási szerzõdés keretében.

A vállalkozási szerzõdés idõtartama: 2015.03.01. � 2015.12.31.
Fentiekben rögzített üdülõ üzemeltetés, gondnoki teendõk ellátásának részletes feladatait tartalmazó
dokumentáció kérhetõ a zamardi@budavargmsz.hu email címre küldött kérelem alapján.
A pályázat benyújtási határideje: 2015.01.20. 

Pályázati feltétel:
• 3 évet és 100 férõhelyet meghaladó üdülõ üzemeltetési és gondnoki gyakorlat,
• szállásszolgáltatás és vendéglátás szakirányú képzettség,
• karbantartással összefüggõ szakképesítés,
• büntetlen elõélet, 
• magyar állampolgárság.

Benyújtandó dokumentáció:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Szakmai koncepció az üdülõ üzemeltetésére és gondnoki teendõk ellátására vonatkozóan
• Üdülõ üzemeltetési és gondnoki tevékenységekrõl szóló referenciák
• Vállalkozási  tevékenységre  vonatkozó  köztartozás nemlegességének  igazolását  szolgáló

NAV igazolás
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Pályázat benyújtandó: zamardi@budavargmsz.hu email címre.

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:


