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TARTALOMBÓL:

Összefoglaló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2014. december 15-i
ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester napirend elõtt tájékoztatta a képviselõ-
testületet, hogy az óvoda új szárnyának átadása megtörtént. A bõvítést úgy
oldották meg, hogy a zöldterület nem lett kevesebb.
A Balatoni Szövetség közgyûlésén, mint Zamárdi polgármesterét elnökségi
tagnak megválasztották. Tisztségével, munkájával szeretné a szövetség
munkáját, megújulását segíteni. 
A közbiztonság növelése címû pályázaton az Önkormányzat 2.5 M Ft összeget
nyert, melyet a kamerarendszer bõvítésére használnak fel. 
Lengyelországi testvértelepülésünkön új polgármestert választottak, az eddigi
polgármesternek, Henrik Sulujának nem sikerült az újabb megmérettetés. A
kapcsolatot fel fogják venni az új vezetéssel.
Villány testvértelepülésünkön a hivatal vezetésében lett változás, a jegyzõ és az
aljegyzõ távozott.

- A kt.elfogadta a 2014. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót,
s az ÁSZ-jelentést.

- A központi orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés megjelent a
Hírmondó elõzõ számában. Emlékeztetõül az orvosi ügyelet címe:
8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1. szám alatti rendelõben
a fennjáró betegek ellátása.
Az ügyeleti rendelõ a 84/340-113 telefonvonalon érhetõ el.

- Balaton Sound és Strand Fesztivállal kapcsolatos döntések

A képviselõ-testület megtárgyalta a Sziget Kft és a Volt Kft kérelmét, és az
alábbi lényeges feltételekkel a szerzõdés elõkészítését rendeli el:

Hozzájárul ahhoz, 2015-tõl 2020-ig a következõ két zenei nagy rendezvény
megrendezésre kerüljön Zamárdi területén:

� Balaton Sound: 
� 2015-ben július 9-12., 
� 2016-ban július 7-10-ig (nulladik nap esetén egy nappal korábban  kezdõdik).
�2017: június 28- július 2.,
�2018: július 5- július 8., 
�2019: július 4- július 7., 
�2020: július 2- július 5. (nulladik nap esetében egy nappal korábban kezdõdik)
�Strand Fesztivál: minden évben augusztus 21-tõl kezdõdik

(augusztus 20.  a nulladik nap). 
(A szerzõdésben naptári napra szükséges a rendezvény idejét meg
jelölni.) 
A kt. hozzájárul ahhoz, hogy a Strand Fesztivál kibõvüljön a
B My Lake fesztivállal, a Strand Fesztivállal azonos idõpontban, de a 
Balaton Sound fesztivál által igénybevett teljes területnagyságon.

Bérleti díj:
2015-2019 között évi 50.000.000,- Ft,
2020-ban 55.000.000,- Ft.

A két rendezvényszervezõ vállalása szerint a rendezvény terület rekultivá-
ciójára és fejlesztésére bruttó 64.992.250,- Ft-ot fordítanak a bérleti idõtarta-
ma alatt, melyet a képviselõ-testület elfogad.
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- FilmZene fesztivál megrendezésével kapcsolatos döntés

A képviselõ-testület 2015. évben is engedélyezi a
FilmZene fesztivál megrendezését az elõzõ évhez hason-
lóan abban az esetben, amennyiben a szervezõk a tartozá-
sukat még ebben az évben rendezik a helyi vállalkozók
felé.
A  fesztivál idõpontjának elfogadja 2015. augusztus 6-9.
közötti idõszakot, és a fesztivál megszervezéséhez szük-
séges önkormányzati területet ingyenesen biztosítja a ren-
dezvény idejére.

Mivel a fenti idõpont a Balatoni Játszadalom idõpontjával
megegyezõ, célszerû a két rendezvényt együttmûködés
keretében megszervezni.
A kt. a rendezvényekre vonatkozóan, amennyiben nem
önkormányzati rendezvény, 500.000,- Ft kaució
befizetését kéri a szervezõktõl, és amennyiben a ren-
dezvény 60 napon belül kerül lemondásra, a kauciót az
Önkormányzat nem fizeti vissza.

- Önkormányzati gépkocsi vásárlása

A kt. a Siómotor Kft ajánlatában szereplõ Mitsubishi
ASX gépkocsit vásárolja meg 2015. január hónapban. A
gépkocsi vásárlására 5.000.000,- Ft keretösszeget biz-
tosít.A jelenlegi gépkocsit más célokra felhasználja az
Önkormányzat.

- Balatonendrédi buszjárat útvonalának módosítása

A képviselõ-testület a balatonendrédi buszjáratra
vonatkozó változatok közül az 1. számút fogadja el
(Honvéd utca, Közösségi Ház és orvosi rendelõk közötti
szakasz).

Úgy dönt, hogy Elter Imre bizottsági tag javaslatát a vasút
melletti helyszín módosítására vonatkozóan tovább kell
vizsgálni.

- Zamárdi, Kiss Ernõ utca sebességkorlátozása

A képviselõ-testület 4 db 30-as sebességkorlátozó tábla
kihelyezését rendeli el a Kiss Ernõ utca azon szakaszára,
ahol a sebességkorlátozás indokolt. 

A kt. a Kiss Ernõ utca � Eötvös utca keresztezõdés prob-
lémáját szakember bevonásával kívánja megoldani.

-  Szabadság tér térburkolási munkái

A kt. a Szabadság tér térburkolási munkáinak elvégzésév-
el a 2. sz. Mélyépítõ Kft-t bízza meg az árajánlatban
szerelõ bruttó 980.027,- Ft  összegben.

-  Balatonkör kerékpáros verseny megszervezése

A kt. engedélyezi a 2015. április 25-én megrendezésre
kerülõ Balatonkör kerékpáros rendezvény megtartását,
melyhez 500.000,- Ft összegû támogatást biztosít. A támo-
gatási összegbõl kerüljenek levonásra a Zöldfa utcai vizes-
blokknál a rendezvény ideje alatt használt közmûdíjak.
Továbbá a rendezvény megszervezéséhez a Zöldfa utcai
vizesblokk környékét térítésmentesen biztosítja a
képviselõ-testület.

-  2015. évi rendezvénynaptár megtárgyalása, rendezvé-
nyekkel kapcsolatos döntések

� A képviselõ-testület év elején rögzíti a végleges ren-
dezvénynaptárat, miután a civil szervezetek a program-
jaikat véglegesítik.
� A nem önkormányzati szervezésû rendezvények bérleti
szerzõdésével egyidejûleg a rendezõk sávos megoldásban
az alábbi összegek alapján kauciót fizessenek be az Önko-
rmányzat számlájára, amely összeg abban az esetben nem
jár vissza, ha a rendezvényt 60 napon belül annak kezde-
téig visszamondják saját hibájukból. Ez alól kivétel az
500.000,- Ft alatti besorolású rendezvény, amelynél a saját
hibából történõ visszamondás határideje 30 nap.
� Kaució összegek: 500 e Ft alatt 50.000,- Ft 

500 e � 1 M Ft között 100 e Ft,
1-2 M Ft között 200 e Ft,
3-4 M Ft között 400 e Ft,
4-5 M Ft között 500 e Ft.

� A bizottság javaslatát a testület elfogadja, a ren-
dezvényekre biztosított összeg a 2015. évi költségvetésben
a Tourinform Irodához legyen besorolva a könnyebb ügy-
intézés és átláthatóság miatt.
� A közmeghallgatás idõpontja is kerüljön be a végleges
változatba.

-  Kárpule Kázmér kérelme trianoni emlékmûvel kapcso-
latban

-
A kt. megtárgyalta a Kárpule Kázmér által javasolt tri-
anoni emlékmû elhelyezésére vonatkozó kérelmét, és úgy
dönt, hogy az Önkormányzat veszi fel az illetékes min-
isztériummal a kapcsolatot, mivel a bizottság javaslata
alapján az emlékmû elhelyezése célszerû lenne egy forgal-
masabb autóút, autópálya mellett.
A kapcsolatfelvétel önkormányzati részrõl történõ
koordinálására felkéri Gál Péter képviselõt.

-  Kárpule Kázmér javaslata parti szálloda létesítéssel 
kapcsolatban

A testület Kárpule Kázmér beadványát, mely a parti
sávban szálloda komplexum létesítésére vonatkozik, nem
támogatja, megvalósítását a hatályos jogszabályok nem is
engedélyezik.

Matyikó Zsuzsa



FIGYELEM!

2015. február 1-tõl megváltozik a
központi orvosi ügyelet rendje

Értesítjük Zamárdi lakosságát és a városba
érkezõ nyaralóvendégeket, hogy 2015. február
1-jétõl   NEM   Siófokon,  hanem  Balatonföld-
váron vehetik igénybe a központi orvosi
ügyeleti ellátást! 

Cím:
8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1.

Telefon: 84/340-113.

Ügyeleti idõ:
Munkanapokon:

16.00 órától másnap 08.00 óráig,
Vasárnap és munkaszüneti napokon:

08.00 órától másnap 08.00 óráig.

Zamárdi Város
Önkormányzata
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Felhívás méhészkedést folytatóknak!

Tisztelt Méhész!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a méhészkedést minden
évben február hó végéig, az újonnan kezdett
méhészkedést pedig nyolc napon belül az önkor-
mányzat Jegyzõjének be kell jelenteni, aki a méhészeket
e bejelentés alapján vesz nyilvántartásba és azt folyam-
atosan vezeti. A bejelentõlap a Polgármesteri Hivatal 8.
sz. irodájában beszerezhetõ, vagy a www.zamardi.hu
honlapról letölthetõ.

Nagy Gáborné munkatárs

Felhívás 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgal-

mazásáról szóló törvény 2015. január 01-jétõl hatályos

módosítása következtében az alkoholpárlatok magán-

fõzésre és bérfõzésre vonatkozó szabályai jelentõs

mértékben megváltoztak.

Fenti idõponttól a magánfõzõ a desztillálóberendezés

feletti tulajdonszerzést az azt követõ 15 napon belül

köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzat

adóhatóságához. A bejelentést formanyomtatványon

kell megtenni, nyomtatvány a város hivatalos hon-

lapjáról letölthetõ, illetve hivatalunkban kérhetõ. A már

berendezéssel rendelkezõ személyeknek ezt a bejelen-

tést 2015. január 15-ig kellett megtennie. Kérjük, hogy

aki a fenti határidõt elmulasztotta, az haladéktalanul

szíveskedjen felkeresni hivatalunkat és a bejelentést

pótlólag megtenni, mivel a helyi adóhatóságnak jelen-

tési kötelezettsége van a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

irányába.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a 2015. évben

magánfõzésben elõállított párlat adókötelessé vált. Az

adóbevallást az idei évben fõzött párlatokra

vonatkozóan elsõ alkalommal 2016-ban kell megtenni.

A magánfõzésben elõállított párlat adója(átalányadója)

évi 1.000,- Ft, mely a helyi önkormányzat bevétele.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Mulesza Jánosné,
Bözsi néni

2015. január 17-én töltötte
be 92. életévét.

Az önkormányzat humán
bizottsága köszöntötte õt a

jeles nap alkalmából.

Isten éltesse még sokáig jó
erõben, egészségben!

EMERGENCY

SERVICE

Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy a 2015. évi veszettség elleni oltásra az alábbi helyeken és idõpontokban kerül sor:

Zamárdi Volt Gamesz parkoló (Fõ utca) 04. 01. 7.00 9.00
Széles csapás sarok 04. 01. 9.15 9.45.
Tóköz-puszta 04. 12. 8.30 8.45

Pótoltás Volt GAMESZ parkoló (Fõ utca) 04. 13. 17.30 18.30 
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Tisztelt Gyászoló Közösség: Családtagok! Barátok! Ismerõsök!

Azért gyûltünk egybe,
hogy végsõ búcsút ve-
gyünk Perjési Jánostól,
Zamárdi város díszpol-
gárától.
Perjési János 1942-ben
született Nagyváradon.
1949 óta élt Zamárdiban.
Aktívan részt vett a
közösségi életben.
Mérnökemberként úgy
érezte, hogy szakmája

kötelezi Zamárdi építészeti megformálásában. Az 1994-
es önkormányzati választásokon települési képviselõnek
választották, s õ lett egyben Zamárdi alpolgármestere is.
A község közéletében a polgári öntudat erõsítését, a
szolgáltató önkormányzat megteremtését, a közélet tisz-
taságát, szülõföldjét és hazáját ismerõ és szeretõ ifjúság
nevelését tûzte ki céljául. Fontos feladatának érezte a
Balaton megóvását.
1996 nyarán, az idõközi választásokig a település elsõ
embereként képviselte Zamárdit.
A 2002-es választásokon újra bizalmat szavazott neki a
település lakossága, bizonyítva azt, hogy tisztelik, becsü-
lik, adnak a szavára.
�Döntéshozatalom alapja a keresztény erkölcs� � vallot-
ta. Ennek szellemében végezte képviselõi munkáját.
Szilárd erkölcsi alapokon nyugvó, megfontolt döntései,
kifinomult esztétikai érzéke meghatározó volt mind a
bizottsági munkában, mind a képviselõ- testületi
határozatok meghozatalakor.
Igazságérzetét mélyen bántotta a szántódi leválás. A
településrész elszakadása elleni küzdelem egyik élhar-

cosa volt. Szerette Zamárdit, kötõdött a településhez,
ugyanakkor sohasem felejtette el szülõföldjét, Szt.
László királyunk nyughelyét. Meghatározó szerepet vál-
lalt az erdélyi testvér-települési kapcsolat kiépítésében.
Nem volt nélküle trianoni megemlékezés, és állandó
résztvevõje volt az aradi vértanúk emlékére megren-
dezett eseménynek.
Õ alapította az általános iskola Fekete István-díját,
amellyel a legkiválóbb diákokat jutalmazzák. Saját költ-
ségén újíttatta fel a Szabadság téren lévõ �Magyar fáj-
dalom� szobrot.
Közéleti szerepvállalása a képviselõi munkán kívül is
jelentõs volt, hiszen �civilként� is nyitott szemmel járta a
települést. Lokálpatriótaként védte az értékeinket, építõ
szándékkal jelezte észrevételeit. Mûszaki tudása,
ismeretei mindig hasznos segítséget jelentettek.

Kedves János! 
1998-ban, a ciklus végén egy könyvvel ajándékoztál meg
bennünket, megköszönve az együtt végzett négy éves
képviselõi munkát. Most én köszönöm meg mindannyi-
unk nevében a településért végzett önzetlen és áldozatos
tevékenységedet. Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy
együtt dolgozhattunk Veled. Köszönjük, hogy
megtiszteltél bennünket barátságoddal. 
Fájó szívvel búcsúzunk Tõled, de sohasem felejtünk el!
Szellemiséged itt él továbbra is közöttünk, mindig ehhez
a közösséghez fogsz tartozni! Eszünkbe jutsz a
Millenniumi Emlékmûrõl, vagy amikor végigsétálunk a
Kossuth Lajos utcán�
Nyugodj békében! 

Csákovics Gyula
polgármester

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Somogyi Hírlap 2015.január15.
�A civilizációs betegségben szenvedõk átlagosan  5 - 10
évvel élnek rövidebb ideig egészséges társaiknál. A magyar
lakosság mindössze 5 százaléka végez megfelelõ minõségû
és mennyiségû testmozgást.
/A nyugati országokban ez  15 -20 százalékot is eléri./ 
Az  � Élj tovább  5 évvel� elnevezésû mozgalom arra hiva-
tott, hogy népszerûsítse a rendszeres testmozgást, hangsú-
lyozza a megelõzés és a szûrõvizsgálatok fontosságát,
valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a mozgás az
egészség hosszú távú megõrzésének alapja. A mozgáshiány
nagyon sok betegség rizikótényezõje / szívinfarktus,
agyvérzés, rák, mozgásszervi megbetegedések, magas
vérnyomás /
A túlsúly kevésbé árt az egészségnek, mint a mozgáshiány.�
Egyesületünk messzemenõkig egyetért a fenti megállapítá-
sokkal.Ezt tükrözi eddigi tevékenységünk, és erre alapoz-
zuk az új esztendõ terveit.
Január 12-én tartott elsõ összejövetelünkön értékeltük az
elmúlt év eredményeit, és közösen állítottuk össze a 2015.
év programját.

Taglétszámunk � legnagyobb örömünkre � a 8 új belépõnek
is köszönhetõen, 141 fõre bõvült.
Takácsné Horváth Szilvia elnök asszony beszámolóját  - a
Zamárdi Hírmondó januári számában már közöltük �
élénk hozzászólások kísérték. Többen is szóltak rendszeres
botos gyalogló programjaink jótékony hatásáról. Heti két
alkalommal � csütörtökön és vasárnap 14 órától a Fõ utca
végén lévõ keresztnél - várjuk az újabb csatlakozókat.
Botok megrendelésében Pergéné Kriszta segítségére
számíthatnak az érdeklõdõk /06 / 30 / 945- 36 40 /.
Gulyásné Ani vezetésével keddenként 16.30-tól jóga,  
szerdánként 16 órától gerinctorna.
Minden kedden 14.45-tõl Prigliné Zsuzsa és Hirschmann
Renáta vezet foglalkozást �Relaxáció, meditáció, jóga �
címmel.Minden hónap 3. hétfõjén 14 .30-tól Lovretics
Gerti tart gyógyító beszélgetést  éríntett tagjaink számára.
A fenti lehetõségeket érdemes megismerni, hogy aztán
igények és adottságok alapján a legmegfelelõbbet lehessen
kiválasztani.
Az új esztendõben is folytatjuk hagyományos program-
jainkat, de azokat újabbakkal is kiegészítjük: 
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Május 1. �Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért! �
Május 31. Egyesületünk elõször szervez vidám, játékos
gyermeknapot.

Tervezett elõadásaink:
�Mozgással az egészségért� sportedzõ, gyógytornász és
speciális technikát alkalmazó masszõr lesz a vendégünk.
Eöry Ajándok országos hírû orvos a meridián torna
elméleti és gyakorlati titkaiba fog beavatni. A gyógy-
növények szakértõje, a bükkszentkereszti Gyuri bácsi õszre
ígéri látogatását Zamárdiba. Idén is lesz egészségnapunk.
Bagdy Emõke által ajánlott Bagdi Bellát szeretnénk
meghívni, aki a pozitív gondolkodás terápiájának avatott
szakértõje.

A tervezett programok idõpontjait az elõadókkal
egyeztetjük, idõben adunk információt a Zamárdi
Hírmondóban.

Szûrések: 
Április közepére kapunk lehetõséget a Kaposi Mór Oktató
Kórház Prevenciós Osztályától komplex szûrésre. Az
idõpontot és a jelentkezés módját az újságban jelezzük.
Akik dr. Fülöp Zoltán ultrahangos vizsgálatát kívánják
igénybe venni, jelentkezzenek Takácsné Horváth  Szilviánál
/ 06 / 30 /85 - 099 11/

Kirándulások:
Áprilisban egy napra az Õrségbe, majd Budapestre, õsszel

Kõszegre és környékére tervezünk kétnapos országismereti
utazást.

Legközelebb február 9-én, hétfõn  farsangi össze-
jövetelünkön találkozunk.

február

alkalmi programok, események:

4-e, 9:00-: Szilvi- használtruha vásár

4-e, 14:00: Segítõ Kezek-rendezvény

5-e, 9:00: vásár

6-a, 14:00: termékbemutató

7-e: Herczegh Ferenc Pilis-történet kutató elõadása a
Berkenye - kör szervezésében

14-e, 16:00 � 18:00: Télbúcsúztató vigasság a farsangi
népszokások tükrében, szójátékokkal fûszerezve az
anyanyelv világnapja alkalkmából.

14-e, 18:00: Farsangi vidám elõadás: a Kajárpéci
Vízirevü bemutatja Zamárdiban a Winnetou Kajárpécen
címû �ismeretterjesztõ� kinema-szkeccsét!

19-e, 9:00: vásár

21-e: Óvodai SZM-bál

22-e, 15:00: 20 éves a Nabe! � ünnepi rendezvény

25-e, 17:00: Harangszó a kommunizmus áldozatainak
emlékére.

A fenti havi programlista természetesen még gazdagod-
hat a Közösségi Házban tartandó civil szervezésû prog-

ramok által.

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

Januári visszatekintés: 

Magyar Kultúra napi rendezvényünk, úgy érzem, nagyon
méltó volt e nap tartalmi súlyához. Mátyás Szabolcs
debreceni író, kutató számba vette Nobel-díjasainkat,
olimpikonjainkat és világhíres, bár itthon nem nagyon
számon tartott feltalálóinkat. Nincs mód az elõadás rész-
letes ismertetésére, ezért csak pár érdekességet hadd
villantsak fel, hogy egy kicsit fájdítsam azok szívét, akik
majdnem eljöttek vasárnap! Jóval több, a magyarság-
hoz kötõdõ Nobel-díjasunk van, mint amennyit számon
tart Magyarország! Például Daniel Carleton Gajdusek fi-
zikus orvoskutatót említem meg. Édesapja felvidéki szlo-
vák, anyai ága pedig debreceni. Õ már az USA-ban szü-
letett. Orvosi Nobel-díjat megosztva a kuru nevû gyógyít-
hatatlan agybetegség kutatásáért kapta. Nagyszerû lé-
lek volt: 65 gyermeket fogadott örökbe a világ több pont-
járól és támogatott! Áttérve a sportra, százhatvanegyné-
hány magyarországi olimpiai bajnoki cím született ed-
dig. Mátyás Szabolcs összegyûjtötte, hogy még vagy

Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek!
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ISKOLAI HÍREK

negyven magyar nyert olimpiai bajnokságot más nemzet
színeiben. Például Torma Gyula ökölvívó (Csehszlová-
kia), Szabó Kati tornász (Románia), Szõnyi Rebeka úszó
(USA). De említsük meg Johnny Weissmüllert, Mark
Spitzet is. E híres úszók is magyar felmenõkkel bírtak. Vi-
lághírû feltalálóink közül csak egyet hadd emeljek ki a
sorból most, Barényi Bélát! Ahogy elõadónk említette, õt
nevezhetjük a magyar Edisonnak! Vagy 2500, fõképp az
autógyártásban használatos találmánya volt! Õ álmodta
meg a bogárhátú Volkswagent. E témában még néhány
érdekesség: a Basic-program, a színes tv, az email, a
zeppelin léghajó stb. � hosszú a sor - mind magyar el-
mék szüleményei! A rendezvény másik felében a szege-
di Mentés Másként népzenei trió muzsikált. Tagjai:
Ivánovics Tünde, Fábri Géza, Lipták Dániel. Különleges
hangzású zenéjükkel egyedieknek mondhatók a magyar
népzenei palettán. Koboz, hegedû, tambura, gardon �ar-
zenáljuk� fõ összetevõi, és ezek mellé párosul Ivánovics
Tünde gyönyörû énekhangja, és az énekesnõ zenét mé-
lyen átélõ elõadásmódja. A trió népzenei körképét Mold-
va, Bukovina, Felcsík, Horvát-Szlavónia népzenéi és da-
lai és egy csodaszép megzenésített Balassi Bálint vers
alkották. Mûsoruk után egy kis moldvai táncházzal a kö-
zönség egy része is cselekvõ résztvevõvé vált, az idõ-
sebbek pedig csendes derûvel szemükben követték a fi-
atalok táncát. Itt hívjuk fel a kedves olvasók figyelmét,
hogy a Közösségi Ház szervezésében április 16-19-e kö-
zött buszos kirándulást tervezünk Felvidékre, a Vág völ-
gyébe. Útiterveink, amelyekbõl a végleges program ösz-
szeáll: Pozsony, Dévény, Mária-völgy kegyhely, Modor,
Bazin, Nagyszombat, Szomolány, Pöstyén. Beckó vára,
Trencsén, Trencsénteplic, Illava, Vágbeszterce, Zsolna,
Nagybiccse, Sztrecsnói-szoros,  Vágváralja, Vágújhely,
Csejte. Érdeklõdni, jelentkezni lehet a 30-3325009-es te-

lefonszámon, vagy a koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu
címen. A részletekrõl (költség, szállás) február közepe
táján tudunk érdemi információt adni. 

Gál Péter (köz.ház)

Január 5-én újult erõvel kezdtük a munkát.

A hónap nagy része a kultúra napjához kapcsolódó házi

versenyek jegyében telt. 

Az alsósok a mesemondó-, a felsõsök a versmondó-

versenyen már december utolsó tanítási napjaiban számot

adtak felkészülésükrõl.

8-án a 3-4. osztályosok nyelvtan-helyesírás versenye zajlott. 

12-én az alsósok matematikaversenyen vettek részt.

14-én rajzversenyen mutatkoztak be ügyeskezû diákjaink. 

15-én a hangos olvasási verseny hozta lázba alsósainkat. A

felsõsök fogalmazásban és helyesírásban is vetélkedhettek.

16-án zárult a félév, s ezen a héten csodálhattuk meg nép-

táncosainkat, akik félévi vizsgát tettek.

21-én Siófokon a Lotz �Szövegértési verseny� megyei for-

dulójában 10 tanulónk versengett. 

22-én a városi kultúra napi ünnepségen megemlékeztünk

Kölcsey Ferencrõl, Himnuszunk szerzõjérõl. Ezt követõen

házi versenyeink gyõztesei vehették át jutalmukat. 

Legjobb vers- és mesemondóink valamint népdaléneke-

seink nagyszerûen mutatkoztak be a szép számban jelen-

levõ közönségnek.

24-én kelt útra iskolánk 26 tanulója, hogy meghódítsa a

Beszkidek lejtõit. Lengyel testvértelepülésünkön, Ustrzyki

Dolne-ben egy szép hetet tölthetnek el /remélhetõleg az

idõjárás is kegyeibe fogadja õket/.

*

Január elején hirdették ki a HEBE országos német nyelvi

csapatverseny eredményeit. Két nyelvi szinten 3 csapatunk

indult. Az ötödikesek �Weihnachtsmädchen� csapata

remekelt, 64 csapat közül a 2. helyen végeztek. HAVAS

LÉNA, SIMONYI DIÁNA, SZABÓ PETRA, FICSOR

NÓRA alkotta a csapatot. A másik csapat /PAPP VERONI-

KA, TAKÁCS FLÓRA, SZABÓ BENCE/ a 6. lett. Kitettek

magukért a 6. osztályosok is, õk 87 csapat közül a 3. helyet

szerezték meg. A csapatban BALOGH VERONIKA,

HORVÁTH LUCA, SZABADKAI RÉKA, NAGY GERGÕ

és BOKOR LEVENTE ügyeskedett.

H.J. Iskolai cikk folytatása a 10. oldalon

Nagy Ágoston 2. elõadása január

Nagy Ágoston 1. elõadása január



Veres Kristóf Bertold 2014. 02. 05.

Péter Dalma Viktória 2014. 02. 12.

Geiger Emma 2014. 02. 14. Ibriksz Máté 2014. 04. 15.

Fekete Richárd 2014. 04. 14.

Kizlinger Dániel 2014. 03. 21.

Harai Zsolt 2014. 08. 21.

Pavelka Bercel 2014. 08. 20.

ZZ AA MM ÁÁ RR DD II       ÚÚ JJ SS ZZ ÜÜ LL ÖÖ TT TT JJ EE II   22 00 11 44 ..



Vörös Zétény 2014.10.29.

Harmath Levente Zsolt  2014. 08. 24.

Jócsik Mihály 2014. 12. 05.

Cserháti Lilien Rebeka 2014. 12. 12.Nemestóthy Róza Márta 2014. 08. 30.

Tóth-Méri Csongor 2014. 09. 30. Uzsoki Ambrus Zénó 2014. 06. 24.

SS ZZ ÜÜ LL ÖÖ TT TT JJ EE II   22 00 11 44 ..
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KULTÚRA NAPI DÍJAZOTTAK  /2015. JANUÁR 22./

A Zamárdi Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány

köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával
181668 Ft-tal támogatták alapítványunkat. Ezt az összeget a szociálisan rászoruló tanulók támo-
gatására használtuk fel.

Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával segítsék iskolánkat!

Az alapítvány adószáma: 18775882-1-14

Felajánlásaikat elõre is köszönjük!

Tisztelettel: az alapítvány kuratóriuma

Felsõ tagozat:

Helyesírási verseny
5.o.    Gál László Bulcsú
6.o.    Balogh Veronika 
7.o.    Walter Dominika Anna
8.o.    Gál Péter Levente és Valla Szonja

Fogalmazásverseny
5.o.   Szabó Petra
6.o.   Szabadkai Réka
7.o.   Horváth Mirjam
8.o.   Gál Péter Levente

Versmondó verseny
5.o.   Papp Veronika 
6.o.   Nagy Gergõ 
7.o.   Csehi Gréta
8.o.   Varga Kata

Matematikaverseny
5.o.   Borsos Krisztián
6.o.   Bokor Levente
7.o.   Csikós Péter      
8.o.   Gál Péter Levente

Népdaléneklõ-verseny:
III. korcsoport: 1. Gál László Bulcsú /5.o./

IV. korcsoport: 1. Szabó Balázs /7.o./

Alsó tagozat:

Mesemondó verseny
1.o. Péter Kincsõ Katalin
2.o. Szentkuti-Kiss Örs
3.o. Gamauf Luca
4.o. Pintér Jázmin Noémi

Hangos olvasás:
3.o.   Orosz Benedek
4.o. Brucker Péter

Nyelvtan-helyesírás verseny
3.o. Eidenpenz Bianka
4.o. Brucker Péter

Matematikaverseny
3.o. Bölcsik Zoltán és Orosz Benedek
4.o. Brucker Péter

Rajzverseny:
1.o.   Makláry Nóra Magdolna
2.o. Ujvári Patrícia 
3.o. Iberpaker Anna
4.o.    Kivágó Flóra 

Népdaléneklõ-verseny:
I. korcsoport: 1. Ujvári Patrícia /2.o./

II. korcsoport :   1. Orosz Benedek /3.o./
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ÓVODAI HÍREK

Új lehetõséggel indult az új év, 2015. Teljesen birtokba vet-
tük az óvodát, az új szárnyat is. A Manók beköltöztek saját
öltözõjükbe, csoportszobájukba, mosdójukba. A többi cso-
port is magában (vendégek, ideiglenes csoporttagok nélkül)
kezdhette, folytathatta életét.  A Nyulas csoport örülhetett
a legjobban, mert együtt lehetnek ismét, megvannak a bará-
tok, a csoporthoz tartozó felnõttek is mindig figyelnek már
rájuk.  Saját szabályaikat  felelevenítve, egy  családként
tölthetik el idejüket újra.  Minden a helyére került.
Az elsõ héten az angyalkától kapott új játékokat próbáltuk
ki sorban egymás után. Aki akarta, az otthoni ajándékait is

megmutathatta csoporttársainak. Szép lassan a karácsonyfa
alól a polcokra kerültek, miután mindegyiknek kerestünk
helyet a régebbiek között.
A tornaterem szinte mindig gyermekzsivajtól hangos. A
tornafoglalkozások mostantól kényelmes körülmények kö-
zött kerülnek megszervezésre. Sõt a mindennapos mozgás-
ra is rendszeresen feljönnek a régi csoportokból, a Manók
is átmennek, ha éppen üres. A tornaszoba adta lehetõségek
közül a lovacskák (amiket tavaszig kaptunk kölcsön) és az
egyensúlyozó tölcsér a legnépszerûbbek.

A második héttõl komoly munka kezdõdött minden cso-
portban. Beszélgettünk - s tevékenységeinket, játékainkat e
köré csoportosítottuk � a téli idõjárásról, öltözködésrõl, be-
tegségekrõl. Az évszak adta sportokról, mulatságokról
(szánkózás, korcsolyázás, síelés, hóangyal, hóember, hógo-
lyó)  csak   élményeinket   felidézve,   énekelgetve  álmo-

doztunk. Hó helyett sajnos esõ esett ebben a hónapban. A
madarakról ennek ellenére nem feledkeztünk meg. Az épít-
kezés miatt elriasztott barátainkat is igyekszünk visszacsa-
logatni madárfinomságokkal. A madáretetõnek is új helye

lett, reméljük, megtalálják, s elhiszik, hogy nem feledkez-
tünk meg róluk idén sem. 
A faliújságra kihelyezett alkotásainkkal, a csoportok díszí-
tésével próbáltunk téli hangulatot teremteni legalább ma-
gunk körül. Hópihék táncolnak minden csoport lámpáin,
ablakaiban. Hóembert, madáretetõt ragasztottunk, hóesést
festettünk, téli ruhadarabokat díszítettünk varrással. A na-
gyobbak a doktor bácsi rajzpályázatára készítettek szebbnél
szebb alkotásokat.
A tanköteles gyermekek iskolaérettségi vizsgálaton vettek
részt. Judit néni érdekes, kirakós, rajzolós, megfigyelõs,
mesehallgatós, �visszabeszélõs� játékokat játszott velük. A
vizsgálatok eredményérõl az óvó nénik tájékoztatták a szü-
lõket, s megbeszélték: ki kezdje meg majd az iskolát, ki ma-
radjon még egy évet, s ki vegyen részt még egyéb vizsgála-
ton.
Szülõi értekezlet keretében tájékoztattuk a szülõket a kö-
vetkezõ hónapok legfontosabb eseményeirõl, s a negyedik

Kovács Barbara:
Madáretetés az ablakpárkányon
(részlet)

Párkányomon a madarak
folyton csivitelnek,
tülekednek, tolonganak,
mindig összevesznek.

Felkapkodják a magokat,
néha felröppennek,
borzolgatják a tollukat,
aztán visszajönnek.

(�)
Pintyek, cinkék, tengelicék
mind itt összegyûlnek,
egész télen etetgetem
a magokkal õket.
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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+kulcstartó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my Lake fesztivál
jegyárusítás.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bér-
leteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról rés-
zleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Februárban, márciusban hétfõtõl péntekig 8:00-15:00
óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.
A turisztikai kiállításokon való részvétel miatt lehetnek
változások a nyitva tartásban. Errõl az iroda ajtaján
tájékoztatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket köszön-
jük! 

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

Baller Zsuzsanna

Gábor Krisztina

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 

csoport miatt szükséges házirendi módosításokról, szerve-
zési átalakításokról, az épület használatának módjáról. 
A Szülõi Munkaközösség tagjai lázas szervezésbe kezdtek,
hogy az idei jótékonysági óvodai bál is legalább olyan sike-
res legyen, mint az elõzõ években. 

Tamkó Sirató Károly: Öt kis madárka

Összebújt öt kis madárka.
Nem zavarja õket semmi.

Suttogó hangjuk csicsergi:
mégiscsak szép, mégiscsak jó

apró kis madárnak lenni. 

Turisztikai vásárok
Irodánk több külföldi vásárra küld/küldött kiadványokat.
A belföldi vásárokon irodánk személyes részvétellel
jelenik meg. Február közepére elkészül nyomtatott for-
mában a városi rendezvénynaptár, mellyel elõször a
február végi kiállításon találkozhatnak az érdeklõdõk.
Az elsõ a budapesti Utazás Kiállítás: február 26-március
01., önálló standdal jelenik meg városunk.
A többi 4 vásáron (Kecskemét: március 6-7, Debrecen:
március 13-15, Miskolc: március 19-21, Szolnok: március
27-28.) a Balaton régió standján leszünk jelen. 

Kérjük a vállalkozókat, szolgáltatókat és szálláski-
adókat, hogy február 20-ig juttassák el a Tourinform
irodába sokszorosított szórólapjaikat, csomagaján-
lataikat, amikkel részt kívánnak venni a ren-
dezvényeken. Amit kiemelten keresnek: hosszú
hétvégékre, húsvéti, pünkösdi idõszakra csomagajánla-
tok, különbözõ akciók, kedvezmények igénybevételének
lehetõsége, szabadidõs lehetõségek.

Balatonkör
Zamárdiban kerül megrendezésre a XVI. Balatonkör
kerékpáros túra 2015. április 25-én szombaton. A túrára
folyamatosan érkeznek a nevezések az ország több pon-
tjáról, és mivel több napos rendezvényrõl van szó, szál-
láslehetõség iránt is folyamatos az érdeklõdés. 
Ezúton szeretném kérni azon szállásadók mielõbbi vis-
szajelzését, akik ezen a hétvégén szeretnék bõvíteni a
szálláslehetõségek kínálatát az ideérkezõ vendégek
részére. A szállások elérhetõséggel a www.balatonkor.hu
oldalon megjelennek az adatok leadását követõen. A je-
lentkezéseket megtehetik a zamardi@tourinform.hu
email címen vagy direktben a szervezõség felé is az
info@balatonkor.hu email címen. 
A jelentkezésük tartalmazzon leírást, árat, valamint
elérhetõséget, mert a vendégek közvetlenül Önöknél
fognak foglalni.
Mielõbbi szíves visszajelzésüket folyamatosan várjuk!
Együttmûködésüket elõre is köszönjük.
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20 éves a NABE

2015. január 24-én a Zamárdi csoport 11 fõs
küldöttséggel vett részt Balatonarácson a Nõk a
Balatonért Közhasznú Egyesület megalakulásának
20. évfordulójára szervezett ünnepségen.

Szauer Rózsa elnök köszöntés után dr. Vörös Lajos, az
MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének kutatója tar-
tott elõadást a Balaton elmúlt 20 évérõl. Zamárdi csoport-
társunk, Szakáli Anna Nõk a partról címû verse után
Székely Erzsébet, a fonyódi csoport tagja, a Balatoni Civil
Szervezetek Szövetségének elnöke tartott élménybeszá-

NABE HÍREK

A NABE új évi elsõ összejövetele január 5-én, hétfõn
délután volt, ahol szép számú hallgatóság elõtt
Hirschmann Attila közremûködésével rövid, kb.30
perces filmet néztünk meg hazánk legnagyobb ter-
mészeti kincsérõl, a Balatonról. A film közelebbrõl érint
minket, mint az átlagembert, hiszen mi itt élünk
állandóan, életünk, boldogulásunk nagyban függ tõle.
Mindannyian tudjuk, régészeti feltárások bizonyítják,
hogy több ezer éve lakott hely volt pl. a mai Zamárdi és
környéke, de a Tihanyi- félsziget óvárhegyi odúi is
hajlékot adtak az akkori idõk emberének.
A mai Balaton évezredeken keresztül hatalmas lápvidék
volt, amely évente változott, a vízállás is sokkal maga-
sabb volt, mint napjainkban. Így lehetett, hogy Koppány
várát, a Kupa- várat is nyaldosta a víz, ami most legalább
30-40 km-re van a Balatontól.
Évszázadokon át a paraszti életforma volt a jellemzõje
az ittenieknek, a víz, a nádasok halat, madarat adtak a
halászoknak, pákászoknak, a parasztember föld-
mûvelésbõl, szõlõtermesztésbõl, állattenyésztésbõl élt.
A fürdõkultúra, a turizmus kezdetleges formája a
XIX.század elsõ felében jelentkezett, majd a polgári
társadalommal lassan fejlõdésnek indult. Cölöpökre
épített stégek, fürdõházak jelentek meg már az
I.világháború elõtt.
A filmben Harangozó Imre néprajzkutató és Somogyi
György osztja meg velünk ismereteit, és szerintem sokak
szívébõl szól a befejezõ mondat:.�.........ennél szebb hely
a világon sincsen!�

/Kiss Jenõné/

A gyûlés a 2014 évi beszámoló munkánk összesítésével,
megbeszélésével folytatódott.
Amit vállaltunk, azt igazán jól teljesítettük. Egy igen sik-
eres évet tudhatunk magunk mögött, az elmúlt esz-
tendõben sok mindent tudhatunk magunk mögött, volt
sok szervezõmunka, társadalmi munka, szórakozás, ren-
dezvények.

� Városnapi fõzõverseny,madárijesztõ-készítés, a
hagyományos Adventi ünnepi mûsorunk.

� Már két éve �Adni jó� jócselekedet programunk
az idei évben is nagyon jól sikerült. Tagjaink és
támogatóink jóvoltából volt lehetõségünk látni a
belegi és somogyfajszi gyerekek arcán az
örömöt, boldogságot, ami jó érzéssel töltött el
mindenkit.

A 2015-ös év is programokkal zsúfolt lesz. 

� Egyesületünk 20 éves évfordulóját ünnepli
februárban

� Vezetõségválasztás

� Vándorkiállítás szervezése

� Karnevál megtekintése Ptuj városában

� �Õrizzük a Balaton népdalait� verseny 

Valamint ezek mellett a már meglévõ hagyományos
rendezvényeink szerepelnek idei programjaink között. 

/Kajdi Tiborné/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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A NABE a számok és dokumentumok tükrében:

molót tanulmányútjairól, melyeken az �Élõ tavak� pro-

gram keretében vehetett részt. Következtek a csoportok és

a NABE balatoni emlékhelyei 20 év tükrében - képes

bemutató a 9 balatoni nagyasszonyról (festõk, meseíró,

kutató, író�stb.), kialakított parkokról, felállított szo-

brokról. A zamárdi csoportot Kalmár Imréné Eta néni

képviselte, aki bemutatta Kájel Endréné életét,
munkásságát és az endrédi csipke történetét. Az ünnep-
séget fogadás és kötetlen beszélgetés zárta a múlt szép
emlékeirõl és a jövõ terveirõl.

Köszönjük szépen a parádés szervezést és a vendéglátást a
balatonarácsi csoportnak. 

1995. január 22. 10 óra, Alsóörs, Halásztanya
vendéglõ: hivatalosan megalakult a Nõk a Balatonért
Egyesület.
Létszámunk folyamatosan nõtt: 2015-ben 700 tag, 19
balatoni településen, 1 Budapesten  alakult csopor-
tokban dolgozunk.
Vannak hagyományos rendezvényeink, kiemelkedik
közülük a Balaton ünnepélyes megkoszorúzása, a víz
világnapján a Víz Napi Balcsy Party keretében,
melyet idén már a nyolcadik alkalommal tartunk
majd, 22 településen a Balaton
partján.
Együttmûködünk a balatoni önkor-
mányzatokkal, iskolákkal, civil
szervezetekkel; tájékoztató
fórumok, képzések sokasága, a
települések jeles napjain fölállított
információs sátrunk és ját-
szóházunk, aktív részvételünk a
balatoni polgárok közös dolgaiban,
bizonyítják az egyesület aktív civil
tevékenységeit.
Kiadványaink sokasága tájékoztat-
ja a Balaton-partiakat és a
nyaralókat mindarról, amit a tóról,
élõvilágáról és a tó körüli életrõl

szükséges és érdemes tudni. Tavaly már harmadszor-
ra adtuk ki A Balaton könyvét, mert az elsõ két kiadás
14 000 példánya hamar elfogyott.
Munkánkat hûen tükrözi honlapunk (www.nabe.hu),
ahol a sok hír mellett több száz fénykép mutatja, hogy
miért érdemes a Balatonért dolgozni és a NABE
tagjának lenni.

/NABE Sajtóanyag, TKT/



Úgy döntött, hogy csak akkor szedi le a karácsonyfát, mikor
hazaérkeztek a síelésbõl, vagyis egy héttel vízkereszt után.
Kicsit fáradtan ébredt, de tartotta magát ígéretéhez, és
reggeli után nekikezdett.

Elõvette az alumíniumlétrát, odatette az elõszobaszekrény
elé, és elkezdte leszedni az üres dobozokat a szekrény tete-
jérõl. Egyenként vette le a kartonokat, mert egy korábbi
sérülés miatt mûtött bal karját nem tudta felemelni, ezért
egy kézzel egyensúlyozott minden darabbal.

Mikor mind lent volt, szépen elrendezte a dobozokat, lev-
ette a tetejüket, és elkezdte levenni a díszeket a fáról.

A karácsonyfa még így is szép volt, bár már sok tûlevele
lehullott, egyenes ágai még tartották a díszeket, és csak egy
üveggömb esett le az alatt az idõ alatt, míg üres volt a lakás.

Elõször az ezüstszínû csúcsdíszt emelte le, és beletette a
hosszúkás dobozba a párja mellé. Úgy szokták, hogy egyik
évben az arany, másik évben az ezüst kerül fel a fára.

Ezután megkereste a legkedvesebb díszeit, óvatosan
leakasztotta õket, és betette dobozaikba. A másodikat
hosszabban tartotta a kezében. Elnyúlt, csepp alakú dísz
volt, eredetileg hat darabból állt a készlet,
Csehszlovákiából hozta még a nyolcvanas években.  Mára
már csak két darab volt itthon belõlük, mert mikor a
gyerekek elköltöztek, minden régi díszbõl kaptak. Mindig
ezekkel kezdte a díszítést, mert szerette a sokszínû karác-
sonyfát.  Ha ez idõ tájt meglátogatta gyerekeit, lopva
mindig ellenõrizte, hogy megvannak-e a cseppek, és meg-
nyugodott, hogy látta õket a karácsonyfán.

A nagy cseh üveggömböket is nagy figyelemmel akasztotta
le és rakta be a dobozba.� Ezekbõl már nincs meg mind� �
gondolta, majd folytatta a munkát. Kezébe kerültek a
legrégebbi díszek, melyeket gyerekkora óta õrzött, és még
látható volt rajtuk a régi gyertyák nyoma. A száraz
tûlevelek között megtalálta a szivacsból faragott mókust,
melyet nevelõapja faragott neki annak idején a rossz kezév-
el.

A sok egyforma piros és kék dísszel hamar végzett, és az
ezüstök is visszakerültek a helyükre. Ezután már csak azok
a díszek voltak hátra, melyeket párjával együtt vettek, min-
den évben egy-egy újat. Kicsit mosolygott, mikor kézbe
vette valamelyiket, mert talán az emlékeztette valamelyik
alkalomra:

�Ezt akkor vettük, amikor Balázs elköltözött. Ezt, amikor
Eszter vette elsõ fáját, ezt, amikor Petra, az unoka elõször
látott karácsonyfát��

Miután a gyöngy és kis harangsorok, meg a girlandok is lek-
erültek, ott állt a fa csupaszon, csak az égõsor volt rajta.
Ekkor utoljára felvillantotta a fényeket, kihúzta a dugót a
konnektorból, feltekerte a kábelt és betette a dobozba.
Elgondolkozott, hogy mennyire más feldíszíteni egy karác-
sonyfát, mint lecsupaszítani. 

Akkor minden friss, vidám, várakozással teli, most
szomorkás, nosztalgikus, valahogy az elmúlás érzése keríti
hatalmába az embert.

Már csak a Betlehem volt hátra. Egyszerû, nem túl giccses
házikó a fõszereplõ Kisdeddel a jászolban, a szülõkkel és
néhány állatfigurával.  Ahogy kézbe vette, eszébe jutott az
õ régi Betlehemje, amit édesapja készített neki még az
ötvenes években: a Szent Család, a három király, a pász-
torok színes papírkartonból kivágott alakjai, melyeket apa
furnérra ragasztott, és lombfurésszel kivágott, majd apró
szögek segítségével talpra állított. Arra gondolt, hogy
milyen jó lenne, ha a karácsony ismét olyan volna, mint rég.
A gyerekeknek szenteste délutánján sétálni kellene menni,
a hó nagy pelyhekben hullna, és mikor hidegtõl kipirult arc-
cal hazaérnének, megszólalna a csengõ, kitárulna a nagys-
zoba ajtaja, gyertyák és csillagszórók égnének a feldíszített
fán, és valaki elkezdené halkan énekelni a Mennybõl az
angyalt. És mielõtt mindenki nekiesne az ajándékok kibon-
tásának, egy percre csend lenne, és egyikünk mondana
valami szépet az ünnep lényegérõl. 

Ehelyett mi van most? Kidobált fák az utca kövén
szerteszét. Ami tegnap még szép volt, az otthon dísze, az
ma csak szemét, amit sürgõsen el kéne takarítani.

�Hát a mi karácsonyfánk nem lesz szemét. � Hozta a kertés-
zollót, és elkezdte lenyesni a száraz fa ágait. Szúrta a kezét
a sok tûlevél, de õ csak arra gondolt, hogy a fa tesz még egy
szolgálatot, átment valamit a karácsony melegébõl: Öreg
apósa kapja meg, és meleg tüze enyhíti kicsit a januári
hideget.

Fábián András

2015. február 15.oldal Zamárdi Hírmondó

VÍZKERESZT UTÁN

Vízkereszt  (Piero Bella Franceska,1448-1450)
National Gallery London
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