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Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,

Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,

Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,

Gyermekjátékot,- ó, boldog fogócska! 

S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla

S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,

Hisz zúzmarás a város, a berek...

Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni

És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,

Hogy fölengednének az emberek!

József Attila:
TÉL



Zamárdi szempontjából a mögöttünk hagyott év ismét sike-
res és mozgalmas volt. A képviselõ-testület a 2015. évi költ-
ségvetésben a fõösszeg 35%-át, mintegy 420 millió Ft-ot ne-
vesített fejlesztésekre, felújításokra. Az elkészült beruházá-
sok közül csak néhányat említek meg, hiszen évközben fo-
lyamatosan tájékoztattuk a lakosságot. A Kiss Ernõ utcá-
ban még a szezon elõtt átadásra került az a több generáci-
ós játszótér, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt kikap-
csolódási lehetõséget biztosít. A szabadidõ park olyannyira
népszerû, hogy még a szomszédos településekrõl is látogat-
ják. A Szabadság-tér elsõ üteme szintén még a nyári csúcs
elõtt elkészült. Jelenleg is folyik a második ütem kivitelezé-
se. 2016 tavaszán szeretnénk átadni az új termelõi piaccal
együtt, és ezzel a város központi tere elnyeri végsõ arcula-
tát, valódi közösségi térré válik, méltó lesz egy Balaton-par-
ti városhoz. Az óvoda fotovoltaikus rendszerének kiépíté-
séhez pályázati támogatást nyert az önkormányzat. Ugyan-
csak pályázati támogatással valósult meg az orvosi rendelõk
épületének korszerûsítése, akadálymentesítése. Itt jegyez-
ném meg, hogy végre megoldódni látszik a II. számú házi-
orvosi körzet ellátása. Szabóné dr. Horváth Krisztinával
hosszú távra tervez az önkormányzat. Így mindkét házior-
vosi körzetünkben és a fogorvosi körzetünkben is fiatal, lel-
kiismeretes, a betegekhez kedves orvos látja majd el az
alapellátással járó feladatokat. Útépítésekre, útburkolat
felújításokra 70 millió Ft-ot különített el a képviselõ-testü-
let. A Bácskai utcai kishajó kikötõben új elektromos áram-
vételi helyeket alakítottunk ki, valamint bõvítettük a ven-
dég mólót. Év végén elkezdõdött a parti sétány korszerûsí-
tése is. A sétány felújítását több lépcsõben, ütemezve fog-
juk megvalósítani. A beruházás elkészültével a központi
strandi részen egy valódi korzót hozunk létre.
A legszembetûnõbb változást a vasúti csomópont átalakítá-
sa, és ezzel párhuzamosan a peron áthelyezése jelentette. A
megvalósult új közlekedési tengely összeköti településünk
fõút és vasútvonal által ketté osztott területeit. 
A NIF által koordinált, kiemelt állami beruházásnak minõ-
sített fejlesztés sajnos hiányosságokat is tartalmaz, amelyek
az üzemeltetés során már a nyári idõszakban kiütköztek.
Reményeink szerint ezek megszüntetésével mindenki meg-
elégedésére és biztonságosan mûködhet majd a felújított
közlekedési rendszer. 
2015-ben új fejezetet nyitottunk az avar-kori leletanyag fel-
tárása terén. Az önkormányzat hosszú távú együttmûködé-
si megállapodást kötött a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temmel a feltárások folytatása érdekében. Az önkormány-
zati támogatással és az egyetem szakmai felügyeletével zaj-
ló ásatásnak a leletmentésen túl az is célja, hogy a régésze-
ti védettség lekerülhessen az ingatlanokról. Az önkormány-
zat ezzel is szeretné támogatni az érintett lakosokat. Az
ásatások élénk sajtóvisszhangot kaptak. A munkálatokba
külföldi diákokat is bevont Dr. Balogh Csilla ásatásvezetõ
régész, akinek az õsz folyamán megtartott összefoglaló elõ-
adására megtelt a közösségi ház.
2015-ben A Herman Ottó Intézet elkészítette  a Fekete Ist-
ván mintaprogramot, amely a Natura 2000 védelem és a

nádtörvény által is védett Brettyó területének ter-
mészetközeli célok mentén történõ hasznosítását tartal-
mazza. A fejlesztési elképzeléseket mind Zamárdi, mind
Szántód települések képviselõ-testülete egyhangúan támo-
gatta. Település vezetõként és érintett tulajdonosként is úgy
ítélem meg, hogy a tervezett projekt elmozdulást jelenthet-
ne arról a holtpontról, amely immár másfél évtizede korlá-
tozza, lehetetlenné teszi a terület hasznosítását. 
Természetesen a legszerencsésebb megoldás az lenne, ha az
állam  � a tulajdonosokkal közösen kialkudott � tisztességes
áron felvásárolná a területet, és felvállalná a projekt meg-
valósítását.
2015-ben ünnepeltük az önkormányzatiság 25. évforduló-
ját. Az elmúlt negyed évszázad során kiderült, hogy a tele-
pülések hogyan tudnak boldogulni. A közigazgatási rend-
szer több átalakítást, átszervezést, azután visszaszervezést
is megélt. Mára egyértelmûen látszik, hogy csak azok a te-
lepülések maradnak talpon, amelyek ki tudják használni le-
hetõségeiket. Már ha van nekik, hiszen elég néhány km-t
déli irányba mennünk, és máris szembe találjuk magunkat
az elnéptelenedõ, elsorvadó kis települések sokaságával.
Zamárdi szerencsés helyzetben van. Adottságainkat jól
használjuk ki, élünk a lehetõségeinkkel. A 2008-ban városi
rangra emelkedett település töretlenül fejlõdik.
Mára már valóban a Balatoni turizmus egyik fellegvára. Az
utóbbi évek fesztiválokból adódó plusz bevételeinek kö-
szönhetõen jelentõs fejlesztéseket tudtunk megvalósítani.
Idegenforgalmi adóbevétel tekintetében a harmadik helyen
vagyunk a Balaton-parti települések sorában, és országosan
is ott vagyunk az elsõ tíz település között.
A siker mindnyájunké. Sokat dolgoztunk érte. Együtt, kö-
zös gondolkodással és összefogással jutottunk el idáig.
Azonban nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nem
mindig volt ez így. Átéltünk nehéz idõszakokat is. Volt,
amikor nemhogy jutalmat nem tudtunk adni a dolgozók-
nak, de még a hó végi bérkifizetést is csak hitelbõl tudtuk
biztosítani. Túléltük. Talpra álltunk. Elõre tekintettünk.
Nem álmodoztunk, hanem célokat tûztünk ki magunk elé.
Célokat, amelyeket aztán meg is valósítottunk. Zamárdi ma
egy olyan Balaton-parti város, amelynek van jövõképe.
Hálásan köszönöm minden zamárdi polgárnak, minden ci-
vil szervezetnek, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi in-
tézményünk dolgozóinak, hogy Zamárdiért dolgoztak
2015-ben és az elmúlt huszonöt évben! Köszönet mind-
azoknak, akik ezt a közösséget építették!

MINDEN ZAMÁRDI POLGÁRNAK, MINDEN
ZAMÁRDIT SZERETÕ EMBERNEK KÖZÖS SIKEREK-
BEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT ÉS JÓ
EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK!

Tisztelettel: Csákovics Gyula
polgármester

Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2016. január

Tisztelt Zamárdi Polgárok!
Kedves Barátaim!



Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. november 17-i rendkívüli ülésérõl

1. KEOP-1.1.1/C/13 kódszám alatti a Környezet és
Energia Operatív Program keretében a települési
szilárdhulladék -gazdálkodási rendszerek eszköz-
parkjának fejlesztése, informatikai korszerûsítése
címû pályázatról tájékoztatás

A képviselõ-testület:

- Siófok Város Önkormányzat mint Gesztor
Önkormányzat tájékoztatását- miszerint a
Konzorciumot terheli a nettó finanszírozású
támogatás ÁFA tartalmának megfizetése- tu-
domásul veszi,

- elfogadja, hogy a teljes ÁFA-befizetést 2015.
december 31-ig a Gesztor Önkormányzat tel-
jesítse 98.874.000.- Ft összegben a központi
költségvetés felé, egyben hozzájárul ahhoz,
hogy gondoskodjon a gépek bérbeadása és a
gépek beszerzése utáni ÁFA-tartalom vissza-
igénylése ügyében.

- vállalja, hogy az egyéb projektelemek után
esedékes és vissza nem igényelhetõ
42.403.500.- Ft ÁFA összegbõl Zamárdi várost
terhelõ 3.860.121.- Ft-t a költségvetésében el-
különített, de az önerõ támogatás elnyerése
folytán felhasználásra nem kerülõ összegbõl
átcsoportosítva a Gesztor felhívására megfize-
ti.

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt
lezárásával, a gépek bérbeadásával, illetve a
visszaigényelhetõ  ÁFA  ügyében   szükséges
felhatalmazásokat Siófok Város Önkormány-
zatának megadja.     

2. Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtá-
si Társulásból történõ kiválás megtárgyalása

A kt.a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási
Társulásból történõ kiválást 2015. december 31. napjával
jóváhagyja.

3. GAMESZ kérelme gépvásárlással és játszótér
plusz költséggel kapcsolatban

A kt. jóváhagyja a GAMESZ kérelmeit és az alábbi beszer-
zéseket, illetve plusz játszótéri költségeket a GAMESZ
költségvetésén belül:

1 db ISEKI SXG 22 (27 LE) kistraktor adapterekkel (has
alatti kasza, hótolólap, tányéros sószóró, fûgyûjtõ konté-
ner) melynek az ára még nem ismert, az ajánlatot várják,
továbbá 1 db FSI ST 20 b kézi mozgatású, benzinmotoros
tuskómaró  berendezést   4.990 euró + Áfa, hozzá  pótkés

8 db 73 euro+ Áfa összegért, illetve lombszívót - a típus
még nem lett konkretizálva, ára várhatóan 1.65 M Ft+ Áfa-
tól + tartozékok � összegben.

A szükséges összegek a GAMESZ költségvetésében ren-
delkezésre állnak.

A kt. a Bácskai utcai játszótérrel szintén a GAMESZ költ-
ségvetésében biztosított 200.000,- Ft összegen felül br.
991.288,- Ft összeget jóváhagy, mivel a teljes felújítás össze-
sen 1.191.288,- Ft-ba került. 

A plusz összeg is a GAMESZ költségvetésében biztosított. 

4. Nánási Vitorlás Sport Egyesület Zamárdi név-
használati kérelme

A kt.megtárgyalta az Egyesület képviseletében Nánási Ba-
lázs által beadott kérelmet, és hozzájárul, hogy a Nánási Vi-
torlás Sport Egyesület Zamárdi az Egyesület elnevezésé-
ben Zamárdi település nevét szerepeltesse.

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete 2015. november 30-i  ülésérõl

1. Háziorvosi körzetrõl tájékoztatás

A kt. 2015. november 17-én megtárgyalta Medgyesiné Dr.
Benyes Mária kérelmét a II. számú háziorvosi körzet fela-
datellátási szerzõdésének megszüntetése ügyében. A tárgyi
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

- A  szerzõdés megszûnését 2015. december 31. nap-
jával jóváhagyja, és vállalja, hogy 2016. január 1.
napjától kezdõdõen a körzet mûködtetését bizto-
sítja. 

- Jóváhagyja az UNATRÉV Kft-vel (Dr. Cseh Iván
Patrikkal) és Szabóné Dr. Horváth Krisztina házi-
orvosokkal a körzet helyettesítésére létrejövõ, ha-
tározatlan idõtartamú megbízási szerzõdéseket. 

2. KLIK tandíj és térítési díjjal kapcsolatos tájé-
koztató 

A kt. megtárgyalta a zamárdi általános iskola alapfokú mû-
vészetoktatási díjával kapcsolatos tájékoztatást (melyet
Cser Lajosné fõigazgató asszony adott), és hivatalos meg-
keresés útján írásban fordul a KLIK-hez, hogy a térítési dí-
jak számításánál a 2015. júniusi adatszolgáltatást vegyék fi-
gyelembe a Zamárdi Önkormányzat részérõl, és ne a 2015.
áprilisi, KIR rendszerbe feltöltött adatokat.

Felkéri a hivatalt, hogy a hivatalos megkeresést a KLIK-hez
nyújtsa be.

2016. január 3.oldal Zamárdi Hírmondó

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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3. Általános iskola elsõ osztály bútorzat cseréje

A kt. megtárgyalta a szülõi munkaközösség kérelmét, és az
ismételt árajánlat alapján jóváhagyja a bruttó 868.045,- Ft
összeget az iskola elsõ osztályának bútor cseréjére vonatko-
zóan az általános tartalék terhére.
Felkéri Tarr Péter iskolaigazgatót, hogy a lecserélt bútor to-
vábbi hasznosításában segítsen megoldást találni egy rászo-
ruló iskola javára. Támogatja a Pénzügyi és Városfejleszté-
si Bizottság javaslatát, mely szerint 2016-tól évenként a
költségvetésben a 2., 3. és 4. osztály bútorcseréjére biztosít-
son keretösszeget.

4. Rendeletek módosításai:

A képviselõ-testület megalkotta:

- rendeletét az Államháztartáson kívüli források át-
adásáról, átvételérõl és az államháztartás körébe
nem tartozó természetes személyek, jogi szemé-
lyek és egyesületek támogatási rendjérõl szóló he-
lyi rendelet módosításáról,

- a helyi adókról, és az adózás rendjérõl szóló rende-
let módosításáról,

rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályokról szóló rendelet módosításáról,

- rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszerérõl
szóló rendelet módosításáról,

- rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségveté-
sérõl szóló rendelet módosításáról,

- elfogadta az Önkormányzat háromnegyed éves
gazdálkodásáról, pénzügyi egyensúlyi helyzetének
értékelésérõl szóló tájékoztatót,

- elfogadta a Zamárdi Város Önkormányzatának és
intézményeinek 2016. évi belsõ ellenõrzési tervére
vonatkozó javaslatát, valamint az Önkormányzat
2015-2018 évi stratégiai tervrõl szóló tájékoztatást.

5. Zamárdi város kiválása a Balatonföldvár és
Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulásból 

A kt. úgy határoz, hogy a Balatonföldvár és Környéke
Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosítását jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy Zamár-
di város a társulásból-közös megegyezéssel-,legkorábban
2016. január 2-i hatállyal, mindennemû ellenszolgáltatás
nélkül, kilép. Zamárdi Város Önkormányzata felkéri a Ba-
latonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt, és a Balaton-
lellei Közös Önkormányzati Hivatalt, a társulási megálla-
podás 2016. január 2-i hatállyal történõ módosítására. 

6. Beruházási Osztály elõterjesztései:

A képviselõ-testület
a. Zamárdi, Folyó utcai gyalogoshíd kialakítása:   

- nem kívánja jelenleg a Zamárdi, Folyó utcai híd
terveztetését és megvalósítását elvégezni.
b. Óvoda belsõ udvarának lefedése

- megtárgyalta a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda
belsõ udvarának lefedésére érkezett árajánlatot, és
2016. évre átcsoportosítja a még rendelkezésre ál-
ló 1.000.000,- Ft-ot, továbbá a 2016. évi költségve-

tésben biztosítja a további 942.493,- Ft összeget.
c. Önkormányzati ingatlanok felújítása

- a Zamárdi, Kossuth Lajos utca 16., Petõfi utca 1.
és Fõ utca 106. szám alatti önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanok felújítására vonatkozóan a 2016. évi
költségvetés tárgyalásakor hoz döntést.

d. Templom térre kerítés és stációk tervezésére
megbízás

- megtárgyalta a Templom térre vonatkozó kerítés
terveztetését, és a tervezési munkával megbízza
Szentkuti Kiss Gábort bruttó 500.000,- Ft összegû
megbízási díjért azzal, hogy a tervezéssel kapcsola-
tos egyeztetéseket a Polgármesteri Hivatal ügyin-
tézõivel kell lefolytatni. A kerítésre a képviselõ-
testület 5 stáció kialakítását kéri.

e. Ivókutak megszüntetése, kerékpárút melletti
kihelyezése

- megtárgyalta a GAMESZ által kigyûjtött, nem
mûködõ ivókutakra vonatkozó elõterjesztést, és
azokat megszüntetésre javasolja.
Felkéri a GAMESZ-t, hogy Zamárdi területén egy
ivókutat helyezzen ki a kerékpárosok által használt
útvonalak egyikén.

f. Szélessávú internettel kapcsolatos döntés

- hozzájárul ahhoz, hogy a megszûnt Siófok és Kör-
nyéke Többcélú Kistérségi Társulás tagönkor-
mányzatai a közös tulajdonukban álló szélessávú
internethálózatot adásvétel keretében ne értéke-
sítsék, hanem a haszonbérleti szerzõdés lejártával
hosszú távú bérbeadással hasznosítsák. 

- hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadásból származó
bevételt a tíz önkormányzat között lakosságszám
arányosan osszák el. A bérbeadással a Siófok Vá-
ros Önkormányzatát, Balatonendréd Község Ön-
kormányzatát, Ságvár község Önkormányzatát bíz-
zák meg, a leltári nyilvántartást Siófok Város Ön-
kormányzata végzi.

7. Zamárdi Baráti Kör részére logó használat enge-
délyezése

A kt. engedélyezi a Zamárdi Baráti Kör részére Zamárdi
hivatalos logóját a 2015. évi ajándéktárgyakon történõ fel-
használás céljából, térítésmentesen.

8. FilmZene fesztivál megrendezése 2016. évben

A kt. engedélyezi 2016. augusztus elsõ hétvégéjén (szerdai
kezdõnappal) a FilmZene fesztivál megrendezését a 2015.
évi feltételekkel.

Kéri, hogy a kertmozi bérlõjével a szervezõk egyeztessenek
a mozi igénybevételének feltételeirõl.

A bizottság javaslatát követõen ismételten tárgyalni kíván-
ja a szervezõk által beadandó, részletes elképzelést.
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9. Hethland Kft 2016. évi rendezvényei

A kt. a 2016. évi rendezvénynaptárába a Hethland Kft ren-
dezvényeit szerepelteti.

Az Önkormányzat és a Kft által közösen rendezett rendez-
vények tekintetében még további egyeztetéseket kíván foly-
tatni.

Amennyiben a Hethland Kft önálló, de önkormányzati te-
rületen szervez rendezvényt, akkor ugyanazokkal a feltéte-
lekkel tehessék meg, mint a többi rendezvényszervezõ (in-
gyenes területhasználat, szemét összeszedése, elszállítása,
illetve a közmû költségek is a rendezõket terheli).

10. UltraBalaton futóverseny útvonalának engedélye-
zése 2016. évben

A kt. az UltraBalaton elnevezésû futóverseny útvonalát
2016. május 28-án és 29-én  engedélyezi, mely az alábbi:

Szent István út (járdán, ill. kerékpárúton) � Harcsa utca �
Margó Ede sétány - Panoráma utca � Kiss Ernõ utca � Jó-
zsef Attila utca � Dessewffy utca � Rózsa utca � Rózsa
tér.

Frissítõk biztosítása céljából 2x10 m2 nagyságú közterület
igénybevételét is engedélyezi a Zöldfa és Margó Ede sé-
tány sarkán, illetve a Rózsa téren.

A szervezõknek a futóversenyen keletkezett hulladék ösz-
szegyûjtésérõl és elszállításáról gondoskodniuk kell. 

Úgy határoz, hogy amennyiben nem szponzort hirdetõ táb-
láról van szó, akkor a szervezõk térítésmentesen tehesse-
nek ki egy darab táblát önkormányzati területre, elõzetes
egyeztetést követõen.

11. Zamárdi, Bácskai utcai járda nyomvonalának el-
fogadása

A kt. a Zamárdi, Bácskai utcai járda nyomvonalát a beter-
jesztett vázrajz alapján elfogadja.

Úgy határoz, hogy az utca csapadékvíz elvezetését a Mar-
gittai utca végén a Bácskai utca nyugati oldalán átvezetve
kell megoldani, az ehhez szükséges tervekre árajánlatot
kell kérni, mely alapján a kivitelezést a 2016. évi költségve-
tés terhére kell elvégezni.

A parkolók felújítását nem kívánja elvégezni.

12. Zamárdi tájház fejlesztése 2016. évben

A kt. megtárgyalta a Tourinform Iroda vezetõje által beter-
jesztett, a Tájház épületére és udvarára vonatkozó fejlesz-
tési elképzelések támogatását, ehhez a 2016. évi költségve-
tésbe keretösszeg beépítését támogatja, pályázati lehetõség
igénybevételével.

Az alábbi beruházásokat támogatja:

- Új kiállítóépület létesítése

- Kemence és hozzátartozó tetõszerkezet kialakítá-
sa

- Kútház építése

- Meglévõ vizesblokk bontása, járda kialakítása

- Kerítés felújítása

- Telken belül kerítés létesítése

- Növényzet telepítése

13. Zamárdi Kõhegy területén kamera kihelyezése

Felkéri a GAMESZ vezetõjét, hogy saját hatáskörben az il-
legális szemétlerakások megszüntetése céljából a
GAMESZ helyezzen ki kamerát a Kõhegy lábánál lévõ par-
koló környékére, �Kamerával megfigyelt terület� tábla ki-
helyezésével. A kamera wifi alapon legyen mûködtethetõ.

14. Zamárdi vasút felújítással kapcsolatos további
panaszok jelzése a MÁV Zrt. felé

A képviselõ-testület a vasút felújítással kapcsolatban a kör-
nyékbeli ingatlantulajdonosok panaszait továbbra is érvé-
nyesnek tartja, és javasolja jelezni a MÁV felé, hogy a
problémák nem oldódtak meg, keressenek mûszaki megol-
dást a kezelésükre.

15. Balaton Sound, Strand és B My Lake fesztiválok-
kal kapcsolatos megbeszélés

A kt. megtárgyalta Fülöp Zoltán fesztiválszervezõ részérõl
ismertetett elképzeléseket a Part bisztró területének hasz-
nosítására vonatkozóan, és elvileg támogatja azzal, hogy a
részletes, kidolgozott anyagot egy késõbbi idõpontban tár-
gyalják újra. 

Egyetért a Strand és B My Lake fesztiválok 2016. évi idõ-
pontjával, amely augusztus 24-27, az ehhez kapcsolódó
szerzõdésmódosítást jóváhagyja. 

Matyikó Zsuzsa

Kedves Szülõk!

Ez évben is lehetõség van a

Zamárdi Hírmondóban a 2015. évben született

gyermekek fényképének megjelentetésére.

A fényképeket a bm.gabi@gmail.com

e-mail címre várjuk 2016. január 20-ig.
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ZAMÁRDIÉRT  KÖZALAPÍTVÁNY

FELHÍVÁS
A december havi felhívásunkat megismételve tájékoz-
tatjuk Zamárdi város lakosságát, hogy A KEOP-
1.1.1/C/13 -2013-0033 azonosítószámú, �Siófok,
Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának
fejlesztése� címû pályázat befejezõdött.

December hónapban településünkre érkezett 2017
db, 400 literes komposztálóláda, melyet 2016. február
1-jétõl fogunk a lakosság részére ingyenesen kiosztani.

Ismételten kérjük Önöket, szíveskedjenek legkésõbb
2016. január 20-ig igénylésüket a polgármesteri
hivatalban személyesen a portán leadni, vagy tele-
fonon (84/348-400, 348-711, 348-950) eljuttatni.

A kiosztás módjáról 2016. január 20-a után érdeklõd-
hetnek a polgármesteri hivatal portáján.

dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ

A Zamárdiért Közalapítvány jóvoltából decem-

berben városnézéssel és parlamentlátogatás-

sal egybekötött budapesti  kiránduláson vet-

tünk részt.  A  jelentkezõk  nagy száma  miatt

/ 75 fõ/ két alkalmat szervezett az alapítvány.

Az Országház csodálatos értékeit, a fõváros

nevezetességeit idegenvezetõk kalauzolásával

ismerhettük meg. A korán sötétedõ decemberi

napon élményekben gazdagon búcsúztunk a

karácsonyi vásár színes forgatagától és az

adventi fényekbe öltözött Budapesttõl.

Köszönet a szép napokért a Zamárdiért

Közalapítványnak.
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

KÉPES TUDÓSÍTÁS ADVENTI SZERETETVENDÉGSÉGÜNKRÕL

Karácsonyi hangulat.  Egyesületünktõl ajándékcsomagok, tagja-
inktól ünnepi finomságok a terített asztalokon. Dobribán
Gézáné Panni néni meggyújtja az elsõ adventi gyertyát.

Szakáli Anna és Prigli Zsuzsa saját versét hozta ajándékba.
A Széles Ági vezette Szakasztó  Népdalkör énekeit

Erdei Csenge citerán kíséri.

� Értékes vagy� A vetítéssel egybekötött különös történetet
Németh Erika tolmácsolja.

Szabó János , a ROSZ elnöke az igazi és a hamis szeretetrõl beszél. A
karácsonyvárás szellemében elmondott gondolatai az est szereplõivel

együtt ünneppé tették az adventi  szeretetvendégséget.
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Kedves Zamárdiak!

Az elmúlt hónapokban felújított házior-
vosi rendelõink a mai kor igényeinek
megfelelõ környezetben várják a város
lakóit. Az EU-s forrásból gyógyítást
szolgáló berendezésre is jutott. Sajnos
az egyik legfontosabb alapeszközre -
21. századi technikán alapuló
EKG KÉSZÜLÉKRE � már nem telt a

keretbõl. Háziorvosaink munkáját � a
diagnózis felállítását, a megelõzõ szû-
réseket � nagyban segítené egy olyan
EKG készülék, amely számítógéphez
csatlakoztatva kimutatja a szívritmus-
zavart, digitálisan tárolja és összeha-
sonlíthatóvá teszi a különbözõ idõben
kapott eredményeket. Orvosaink min-
den 35 év feletti páciensüknek szeret-
nék lehetõvé tenni az évi egyszeri szû-
rõvizsgálatot. Az idõsebb, mozgásuk-
ban korlátozott betegeket otthonukban
is meg tudnák vizsgálni, mivel a terve-
zett készülék hordozható, házhoz vihe-
tõ.

Egyesületünk a jótékonysági ren-
dezvény bevételével egy ilyen modern,
mindannyiunk egészségét szolgáló
eszköz megvásárlását szeretné támo-
gatni. Ha célunkkal egyetértenek, kér-
jük, járuljanak hozzá a készülék be-
szerzéséhez. Háziorvosaink elõre is
köszönik a segítséget.

Januári összejövetelünk

Idõpontja: 2016. január 11.
/hétfõ / 17 óra

Helye: Közösségi Ház
Napirendi pontok:

- Sokat tettek az egyesületért
/ Köszönet a közösségi munkáért /

- A januári jótékonysági rendezvény 
elõkészítése./ Köszönettel fogadjuk 
a felajánlott tombolatárgyakat/

- Egészségtudatosan a mindennapok-
ban /ötletbörze/

- Tagdíjbefizetés

Régi és leendõ tagjainkat
szeretettel várjuk.
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NABE HÍREK

Karácsony angyala

�Idõt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit máso-
kért, ha még oly apróságot is � valamit, amiért fizetséget
nem kapsz, csupán a kitüntetõ érzést, hogy megtehetted.�
(Albert Schweitzer)

A Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi csoportja idén de-
cember 5-én ismét �szakított idõt�, és ellátogatott a belegi
és somogyfajszi általános iskolás gyerekekhez, hogy a kö-
zelgõ karácsony alkalmából megajándékozza õket.
Felhívásunkra annyi felajánlás, könyv, játék, ruhanemû ér-

kezett - nemcsak tagjainktól -, hogy a GAMESZ kisbuszán
kívül egy teherautót is igénybe kellett vennünk az ajándé-
kok elszállításához.

Utunk elõször Belegre vezetett, ahol összesen 16 kisgye-
rek tanul az általános iskola alsó 4 osztályában.

A rengeteg csomagot, zsákot csatárláncba állva az iskola
ablakán adogattuk be, miközben a gyerekek nagy izgalom-
mal vártak bennünket a tanteremben. Ahogy beléptünk
már énekelték is egyik kedvenc karácsonyi dalukat, hogy
örömöt szerezzenek nekünk.

Szakáli Anna Szivárványkapu címû mesekönyvének né-
hány példányát hozta meglepetésként. A könyvbõl általa
felolvasott részletet ámulattal hallgatták.
Ezután név szerint kiosztottuk a könyvet, kispárnát, plüss-

állatot, édességet rejtõ csomagokat.
De mi sem maradtunk ajándék nélkül, gyönyörû és kedves
rajzokat kaptunk a jó érzésen kívül, hogy láthattuk az
örömteli, boldog arcocskákat. Az igazán, tisztán és szívbõl
örülõ gyerekeket. Hiszen �Az élet egyik legszebb jutalma,
hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán
is segít.� (Ralph Waldo Emerson)

Utunk következõ állomása Somogyfajsz volt. Vas Ernõ
tagintézmény-vezetõ fogadott bennünket nagy szeretettel
és egy igazán finom ebéddel.

A 69 tanuló az iskola udvarán sorakozott, ahol átadtuk
számukra az ajándékokat, labdákat, focilabdákat, játéko-
kat, szaloncukrot. Kérdésünkre, hogy ki a legrosszabb az is-
kolában, több fiú is jelentkezett. De az igazgató úr segítsé-
gével azért sikerült kiválasztani a �legrosszabbat� közülük,
akit egy bokszkesztyûvel leptünk meg.
Lõrincz L. László gondolatával a szívünkben indultunk ha-

za: �Talán úgy kellene élnünk -hiszen ki tudja, meddig élhe-
tünk?-, hogy széppé tegyük a magunk és lehetõleg a mások
életét is mindaddig, amíg ez lehetséges.�

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki felajánlásával, segít-
ségével a nehéz sorsú, sokszor nélkülözõ gyerekek számára
a karácsony angyala lett.

S.R.I.



NABE HÍREK

2015. november 29-én a Nõk a Balatonért Egyesület
zamárdi csoportja ismét megrendezte a már hagyománnyá
vált adventi ünnepséget. A plébánia templom elõtti téren
felgyulladt az elsõ gyertya. A betlehem elõtt Gál Péter kép-
viselõ úr osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyûltek-
kel, majd Széles Ágota karácsonyi dalait hallhattuk.

Gál Péter képviselõ az advent beköszönte kapcsán a csend
megteremtésérõl szólt. A csend teszi lehetõvé, hogy meg-
halljuk lelkünk szavát. A csend teszi lehetõvé, hogy igazi
békességet találjunk, amely az ünneplés alapfeltétele. Az
ilyen lélekbe születik bele karácsonykor a Fény, az Isten-
ember, a Betlehemi Kisded. A lélek jászollyá nemesedésé-
hez az is kell, hogy �takarítást� végezzünk benne: tisztáz-
zuk elromlott kapcsolatainkat, merjünk bocsánatot kérni,
régi feszültségeket feloldani. Tartózkodjunk mások meg-
szólásától! Kell az ünnepi készülõdés is, az ajándék, a sü-
tés-fõzés, de ezek csupán csomagolások, az üres dobozon,
ha nincsen mögöttük, bennük az ünnep lényege: a Megvál-
tó közénk jövetele.

Ezután a Közösségi Házban folytatódott a program. Közel
80-an hallgattuk a Kiskondás zenekar fantasztikus karácso-
nyi koncertjét. Mûsorukban helyet kapott sok móka, játék,
de együtt felemelõ, ünnepi pillanatokat is átélhettünk. A
koncertet szeretetvendégség követte. A csoport tagjai is-
mét kitettek magukért, és finomabbnál finomabb sütemé-
nyekkel örvendeztették meg az ünneplõ közönséget! Kö-
szönjük mindenkinek, akik  lehetõvé tették, hogy méltó
módon ünnepeljük advent elsõ vasárnapját!
2015. december 2-án csoportunk Belegre és Somogyfajszra
látogatott.
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Aranyosi Ervin: A szívek szabója

Élt egy szabómester, szíveket foltozott.
Hozzá a sok ember, sok-sok munkát hozott.
Mert a szép szívüket sok sérelem érte,
s bár a szabó bérét vastagon megkérte,
ki sem látszott sajnos, a temérdek munkából,
s a szabómûhelytõl egy nap sem volt távol.
Nagyon unta pedig e monoton munkát.
Mindig csak ugyanaz! Hidd el, te is unnád!

Kíváncsi lett tehát, a szívet mi bántja,
mi okozza vesztét, mért romlik el pántja?
Hová lesz belõle a sok tiszta érzés,
mért ül ki színére megszakadás, vérzés.
Miért változik meg mesés dobbanása,
s amikor kiürül, a csend koppanása
mért okoz fájdalmat, úgy hogy belé szakad,
ez a sok fájdalom, vajon mibõl fakad?

Egy napon úgy döntött, utána jár végre,
miért fáj a sok szív, miért hullik vére.
Letette a munkát, bezárta a boltot,
s indult, hogy megnézze, a szív mért nem boldog.
Álruhában járta végig a világot,
feljegyezte sorban, amit útján látott.
Sok magányos szívvel hozta össze sorsa,
amibõl hiányzott a szeretetmorzsa.

A hit, a bizalom elfogyott belõlük,
szeretetlenséget láthatott csak tõlük.
Haraggal és dühvel, méreggel bélelték,
nem csoda, párjukat sehogyan sem lelték.
Irigység és önzés, félsz uralta õket,
látott férfiakat, hitet vesztett nõket,
a szívük mélyérõl, a szeretet hiányzott,
szomorúság, bánat mételye virágzott.

Mind a pénzt hajszolta, s jónak lenni féltek,
bezárták szívüket, s mind maguknak éltek.
Kedves ölelésben sohasem volt részük,
elromlott motorjuk, legfontosabb részük.
És a szabó tudta, szükségük van másra,
nem csak szívcserére, vagy kijavításra:
a sok embert inkább tanítani kéne,
a szeretet tudása mindükre ráférne.
Nem aludt éjszaka, s mit hozott a reggel?

Körülvette magát sok-sok kisgyerekkel.
Árva kis lelkeket fogadott magához,
és ekképpen kezdett újra a dolgához.
Minden megfoltozott szívhez járt egy gyermek,
aki akkor boldog, ha reá figyelnek.
Hitte hogy a jó szív csak azon fog múlni,
képes-e gazdája a gyermektõl tanulni.

Mert a kisgyerekek tiszta szívvel élnek,
szeretetet adnak, ölelést cserélnek,
mosollyal, hálával gyógyítják a szívet,
tõlük lesz boldogabb, nyíltabb a tekintet.
És Õk nem csak adnak, szeretetet várnak!
Otthonban, és szívben meleget csinálnak.
Örömmel lelkedet szép fehérre festik,
s meggyógyul a szíved, ha figyelsz rá estig.

Mert, ha az emberek megtanulnak adni,
és begyógyult szívük képes befogadni,
mikor egész évben van öröm-ajándék,
s nem csak karácsonykor ébred fel a szándék,
akkor szív-szabóra soha nem lesz szükség,
szeretettel telve a szép szívek büszkék.
Végre, a jósággal telik meg világunk,
mikor egész évben csupa jót kívánunk!



November utolsó hetében az óvodába lépve már érezni,
látni lehetett az adventi készülõdést. Elõkerültek az ad-
venti koszorúk, gyertyák és az adventi naptár is, amibe
mindennap hozott valami apró meglepetést az angyalka
1-1 feladat teljesítéséért cserébe. A gyerekekkel lázasan
készültünk az ünnepekre, mézeskalácsot sütöttünk, dí-
szítettünk, ünneplõbe öltöztettük a csoportszobákat, fo-
lyosókat, és nagyon sok szép karácsonyi díszt, ajándékot
barkácsoltunk. A karácsonyi zenehallgatás, dal és versta-
nulás megalapozta a hangulatot.

November 23-án a tornatermünk gyermekkacajtól volt
hangos, egy budapesti bábszínház színvonalas, mókás
elõadását néztük meg.

November 26-án a Közösségi Házban elsõ alkalommal
került megrendezésre egy karácsonyi vásár, ami az óvo-
da alapítvány javára, szülõi kezdeményezésre valósult
meg. A vásár nagyon jól sikerült, köszönet érte minden-
kinek, aki részt vállalt a megvalósításban. Külön köszö-
net az óvoda dolgozóinak, Szakáli Annának, Simándi
Istvánnak és az Egészségõr Klubnak.  

A szülõi munkaközösség nevében köszönjük, hogy a vá-
rosvezetés lehetõséget biztosított arra, hogy az elsõ gyer-
tyagyújtáson együtt lehessenek a város lakói. Az önkor-
mányzat elõtt november 27-én 16 órától így közösen
kezdhettük meg az adventi készülõdést. Az óvodás gyer-
mekek mûsora után forró tea, forralt bor, mézeskalács,
apró sütemény várt mindenkit.

A konyhás nénik segítségével hozzájárult óvodánk a 65
év feletti idõsek karácsonyi köszöntéséhez. Ezúton sze-
retnénk megköszönni Nagy Jánosnak az évek óta fel-
ajánlott mézet a mézeskalácshoz. 

Óvodánkban december 7-ére vártuk a Mikulást, akit a
tanult dalokat énekelgetve próbáltunk csalogatni. A gye-
rekekkel fényesre pucoltuk a kiscsizmáinkat, játék köz-
ben ki-kikukucskáltunk, hogy vajon érkezett-e már vala-
mi meglepetés. Az óvó nénik egy bábelõadással készül-
tek a gyerekeknek, ez idõ alatt csempészte bele a Miku-
lás a kiscsizmákba az ajándékokat. Öröm volt nézni,
ahogy a gyermekek szeme felcsillant, mikor észrevették,
hogy végre itt járt a Mikulás. A csomagokat izgatottan
bontogatták, büszkén mutogatták egymásnak.

December 8-án a nagycsoportosokkal színházba látogat-
tunk, a Hattyúcskák tava címû zenés elõadás megtekin-
tésével gazdagodtunk. 

A négy csoporttal közösen sétáltunk el a templomba, és
orgonakísérettel énekeltük el azokat a karácsonyi dalo-
kat, amiket az óvodában tanultunk. Kifele jövet megnéz-
tük a templom elé kihelyezett Betlehemet is. 

Luca napján búzát vetettünk, a csoportokban és az ön-

kormányzat elõtt pedig a tulipános nagyfiúk Lucáztak,
és adták át újévi jókívánságaikat. A többiekkel két kis fe-
nyõfát öltöztettünk fel gipszbõl kiöntött díszekkel.
December 16-án tartottuk karácsonyi rendezvényünket,
az angyalka reggel 8 órakor csengetett. A csoportokba
lépve a gyerekek szüleikkel együtt csodálhatták meg a
karácsonyfát, bonthatták ki az ajándékokat. Hajas baba,
társasjáték, kisautók, puzzle, könyvek és még sok más
szuper játék volt a fa alatt. Tízórai után az iskolások lá-
togattak el hozzánk betlehemezni, mi pedig teával, bejg-
livel kedveskedtünk az elõadásért cserébe. Az elkövet-
kezõ napok is szeretetteljes, családias, ünnepi hangulat-
ban teltek. 

A zamárdi óvoda felnõtt �és gyermekközössége nevében kí-
vánok mindenkinek egészségben, szerencsében, sikerekben
gazdag boldog újévet!

Barta Ilona 
óvodavezetõ

2016. január 11.oldal Zamárdi Hírmondó

ÓVODAI HÍREK
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ISKOLAI HÍREK

1-jén általános fogadóórán és szülõi értekezleten
megtudhatták a szülõk, milyen tantárgyakból kell
erõsítenünk.
4-én kissé korán látogatott meg minket a Miku-
lás. Mindenki kapott ajándékot, de volt, akinek vir-
gács is jutott. 

5-én Budapesten rendezték a Bolyai anyanyelvi
csapatverseny országos döntõjét. A versenyre beju-
tó nyolcadikosok ragyogó versenyzéssel az országos
versenyben harmadikok lettek.
A csapatban HORVÁTH MIRJAM, CSONKA RE-

GINA, WALTER DOMINIKA és CSEHI GRÉTA
öregbítette iskolánk jó hírnevét. 

10-én a Lotz szövegértési verseny iskolai forduló-
ját szerveztük.

11-én délután a karácsonyi vásár révén minden jóban volt részünk. A �kinõtt�, megunt játékok mellett saját készíté-
sû ajándékok, sütemények, innivalók színesítették a kínálatot. Aki ott volt, nem távozott üres kézzel. 

Ekkor rendeztük alsósaink számára a hagyományos mesemondó versenyt. Az 1. osztályban Volenszki Dalma volt a leg-
ügyesebb, a 2. osztályban Péter Kincsõ, a 3. osztályban Gruber Ádám, a 4. osztályban Orosz Benedek mondta el leg-
szebben a meséjét.  

18-án az alsós napközisek nagysike-
rû karácsonyi mûsorával kezdõdött a
napunk, majd osztálykeretben folytat-
tuk az ünneplést. Az alsósoknak re-
mek napjuk volt: ezúttal Rosta Géza
karácsonyi irodalmi mûsorán szóra-
koztak.

A német nyelvi tanulmányi verseny
megyei fordulójára Bokor Levente,
Balogh Veronika/7.o./, Csonka Regina
és Boti Eszter/8.o./ jutott be. 

A téli szünet már nagyon jókor jött,
mindannyian elfáradtunk, így szüksé-
günk is van a feltöltõdésre. Találko-
zunk január 4-én!

Sikerekben gazdag új évet kívánunk
mindenkinek! 

H.J.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Csákovics Gyula pol-
gármester úrnak, valamint a
tisztelt képviselõ-testületnek,

hogy a Zamárdi Fekete István
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola szülõi mun-
kaközösség által benyújtott

bútorcsere kérelmét egyhan-
gúlag támogatta.

2015. december 7-én ez meg
is valósult az 1. osztályban, a

gyerekek nagy örömmel vették
birtokba a szép új iskolabúto-

rokat.

Köszönettel:
szülõi munkaközösség
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

KÉPMÁS

Januártól átvehetõ a Tourinform irodában a 2016. évi szál-
láskatalógus, illetve 4 féle kártyanaptár. A nem zamárdi la-
kosú hirdetõknek kérésre kipostázzuk a kiadványokat. 
Kérjük szépen, akinek elmaradása van a szálláskatalógus
kiadványban történõ hirdetés díját illetõen, 2016. január
15-ig pótolni szíveskedjen. Köszönjük.

Rendezvénynaptár 2016

Folyamatosan várjuk a civil szervezetek, vállalkozók 2016.
évre tervezett rendezvényeit, amelyeket szeretnének a feb-
ruárban megjelenõ leporelló kiadványban, illetve a város
honlapján, valamint a ZVTV képújságjában is megjelentet-
ni, és a 2015. év novemberében történt egyeztetésünk ide-
jén elkerülte a figyelmüket. A programokat tervezett idõ-
ponttal várjuk elérhetõségeink bármelyikén folyamatosan.
Honlapon, illetve a ZVTV-ben történõ publikálás kérése
esetén egy jó minõségû és felbontású fotót is kérünk mellé-
kelni a rendezvény jellegéhez igazodva.

Kedves Vállalkozók!

A Zamárdi Tourinform Iroda 2016-ban is tartja aktív rész-
vételi szándékát a belföldi kiállításokon a város hírnevét
és vonzerejét növelendõ. A korábbi évekhez hasonlóan jö-
võre is várjuk azon vállalkozások, szállásadók, illetve ven-
déglátó egységek jelentkezését, amelyek szívesen részt
vennének velünk 2016. március 3-6. között az Utazás kiál-
lításon a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban akár sze-
mélyes és együttes megjelenésben a várost képviselve.
Idén is önálló standon veszünk részt az év legnagyobb bel-
földi kiállításán, így személyes részvétel és kitelepülés is
lehetséges (korlátozott számban), de ahogy eddig is, szíve-
sen terjesztjük a már elkészült vagy meglévõ kiadványaikat
is személyes részvétel nélkül. 

Részvételi szándékát 2016. január 31-ig várjuk írásban
vagy személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõ-
ben.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- Galléros és ujjatlan pólók korlátozott számban és

méretben zamárdis logóval még kaphatók, kulcs-
tartó, hûtõmágnes ( fa, mûanyag ), névjegytartó,
baseball sapkák, strandtáskák, bögrék, esernyõ,
toll+kulcstartó-készlet.

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás: 25 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 30 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my lake
fesztivál jegyárusítás 2016-ban is!
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 8:00-16:00 óráig állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Budapesten közismert �kultúrhely� a Szent
István körúton az Örkény István könyvesbolt.
Ennek emeleti �Cultiris� � Galériájában, két
zamárdi alkotó közös kiállítását nyitotta meg
december elsõ napján Kocsis András Sándor,
a Kossuth Kiadó elnöke.

Bodrogi Éva keramikus és Veit Judit fotómûvész �Kép-
más� címû kiállítására, a kerámiák és különös hangvételû
fotók elsõ megtekintésére szép számú közönség gyûlt ösz-
sze a Galériában. 
Kocsis András a mai általános korhangulattal szemben ki-
emelte Bodrogi Éva pozitív életlátással megformált kerá-
mia-képeit, vidám színeit, gyermeki életérzéssel átitatott
figuráit.
Veit Judit mûvészi színvonalú fotóit elemezve, irodalmi
példákkal illusztrálva kitért az érzékeny mûvészi szemlélet
és a �pillanatnyi világ� sûrítõ megfogalmazására, igényes
képvágásainak, fotóinak  képi összhangjára.
A vidám hangulatú, irodalmi szellemességekben is bõvel-
kedõ megnyitóbeszédet és mûelemzést Bartha Katalin he-
gedûmûvész játéka tette még ünnepibbé.

Veit Judit és Bodrogi Éva a zamárdi Berkenye-kör tagja. 
Örülök, hogy részese lehettem ennek az eseménynek mint
civil szemlélõdõ, alkotó, ezenkívül a Berkenye � kört is
képviseltem, és gratulálhattam e színvonalas kiállítás-meg-
nyitóhoz.

/Tálos Ágota/
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KÖZÖSSÉGI HÁZI BESZÁMOLÓK, HÍREK

Decemberi programjaink közül elsõ-
nek a két karácsonyi kézmûves készü-
lõdést szeretném megemlíteni. Mint
már oly sokszor korábban, Gubányi
Kata vezetésével alkottak a résztvevõ
gyermekek és édesanyák. Olyan jó
hangulatúak ezek a programok, hogy
amikor zajlanak, mindig az ötlik
eszembe, az ünnepi tárgyak készítése

egyúttal lelki folyamat is, rendezõ,
nyugalmat teremtõ lelki folyamat. Az
elkészült tárgyak, a mézeskalácsok,
rézveretek, díszek, gyertyák elõször a
készítõnek ajándékok, és éppen ezért
adhatók tovább ajándéknak! Akik be-
lemerülnek az ilyen kézmûveskedés-
be, számukra megáll az idõ, s itt van
valahol a lényeg: amikor az idõ telik
és nem múlik, akkor teljesedik ki az
ember léte.

Karácsonyhoz köthetõ, hogy a Hu-
mán Bizottság felhívására november-
ben gyûjtés zajlott a kárpátaljai szegé-
nyek számára. Az eredmény 23 zsák-
nyi jó állapotú téli és egyéb ruhane-
mû, cipõ és játék. Mindezekért itt
mondok köszönetet minden adomá-
nyozónak és adakozónak! Külön kö-
szönetem az óvodának, remek moz-
gósítást hajtottak végre! A Gamesz
jóvoltából kisteherautóval vittük el a
zsákokat decemberben a határ elõtti
Lónyára, ahol a Munkácsi Püspökség-
nek magyarországi fogadóbázisa ta-
lálható. A lerakodás után nem sokkal
meg is  érkeztek a  munkácsi  karitá-
szosok, s nekik hivatalosan is átadtuk

a zamárdiak adományát. Egy kis úti
hangulatot hadd idézzek fel: többször
is komppal keltünk át a Tiszán. Ha-
gyományos, sodronyos kompok jár-
nak arra felé, és akkor mennek, ami-
kor valaki megjelenik a parton. Hogy
nincsen menetrend, és hogy adjonis-
tennel köszöntek a révészek, oly ér-
zést szült bennem, mintha arrafelé
emberi léptékûbb lenne a világ?
December 18-án köszöntötte az ön-

kormányzat Humán Bizottsága a vá-
ros nevében 65 év feletti polgárain-
kat. Mint minden évben, nagyszerû
csapatmunka eredményeképpen, ün-
nepi külsõségek és hangulat közepet-
te várták a szervezõk a megtiszteltek
seregét. Idén is telt házunk volt! Ope-
rett- és musicalmûsort Pitti Katalin és
Pomlényi Péter adott. A mûvésznõ
karácsonyi dalokkal is megfûszerezte
az elõadást. Utánuk Vázsonyi János
játszott kellemes slágerzenét.
Adventben �életre kel� az iskolások
betlehemezõ kedve, mindig jelentke-
zik egy kis csapat, s kéri, készítsem fel
õket. A hatodikosok gyorsan feleleve-
nítették a korábban már megtanult

Segélyszállítmányunk lónyai kirakodása

KÁRPÁTALJA      A Felsõ-Tiszán az átkelõk ,,írják�� a menetrendet



zamárdi betlehemest, és elsõ játszá-
suk szokásos módon az óvodásoknak
szólt. Az új nagyteremben idézték
meg a kicsiknek a világ legnagyobb,
de legbensõségesebb misztériumát.
Szenteste elõtt családokhoz is beko-
pogtattak, folytatván az évszázados
szép zamárdi hagyományt.
A felnõttekbõl és gyermekeikbõl álló
Betlehemezõ Társulat is újra össze-
állt. Idén 23 fõ alkotta a csoportot.
Megtisztelõ, nagy kihívás állt elõt-
tünk! A Pozsonyi Magyar Kulturális
Intézet és a felvidéki magyarok kultu-
rális szövetsége, a Csemadok meghí-
vására indultunk útnak 20-án a volt
koronázó városba.

A Csemadok dísztermében fogadott
minket Molnár Imre intézeti fõigaz-
gató, Bárdos Gyula a Csemadok elnö-
ke (volt szlovákiai magyar államfõje-
lölt) és Görföl Jenõ a szervezet ügy-
vezetõje. Idõsek és kisgyermekes csa-
ládok elõtt játszottuk el a rítust, re-
mélhetõleg valamennyi erõt is adva a
közönség tagjainak keresztény és ma-
gyar létükhöz. Hidegtálas fogadásban
részesültünk utána, majd másfél órás
belvárosi sétát szerveztek nekünk
vendéglátóink. A bántóan nyirkos,

ködös idõ ellenére
rendületlenül jár-
tuk az óvárost és
ismertük meg, vagy
idéztük fel, ki-ki
miképp, az egykori
háromnemzetiségû
városunk történel-
mi emlékeit. Ezt
követõen Gutorra
siettünk. Pozsony-
tól 15 km-re talál-
ható ez az egykor
100 %-ig magya-
rok lakta falu, de
mivel az agglome-
ráció része, a ki-
költözõ szlovákok

miatt mára már csak 30 %-ban lakják
az õslakosok. Szimbolikus üzenete is
volt annak, hogy ide szervezték máso-
dik fellépésünket Molnár Imréék.

Ebbõl a faluból vitték el a második vi-
lágháború után vagonokban Csehor-
szágba az elsõ deportáltakat kény-
szermunkára. Gutorban a hatalmas
mûvelõdési házban játszottunk a helyi
nyugdíjasoknak szervezett karácsonyi
rendezvény során. Elõttünk egy régi

zenét játszó együttes szerepelt. 
Középkori, a karácsonyhoz is kötõdõ
muzsikájuk számunkra jó hangulati
elõkészítést is jelentett. A fellépés
után finom vacsora várt még ránk: a
húsleves és a rántott hús a maga kuli-
náris módján is azt üzente, itthon va-
gyunk e másik állam területén is. 22-
én a balatonföldvári nyugdíjas otthon
meghívásának tettünk eleget. Megál-
lapítottuk, nagyon jó ilyen helyen ját-
szani, szinte magától értetõdõ a ben-
sõséges, kedves hangulat. És az a tu-
dat is megfogalmazódik, hogy ezek-
nek a bácsiknak, néniknek talán az
ilyen látogatás jelenti az adott kará-
csony különleges voltát.

Januári programjainkról e-mailben,
facebookon, plakátokon, szóró-
lapokon értesítjük a kedves érdeklõ-
dõket! Szilveszter elõtt lévén, még

egyszer hadd kívánjak minden kedves
olvasónak áldott, egészségben meg-
élendõ új esztendõt! 

Gál Péter (köz.ház)

2016. január 15.oldal Zamárdi Hírmondó

KARITÁSZ HÍREK

"Az életnek egyedül
a szeretet ad értel-
met; ez azt jelenti,
minél több szeretet-
re és odaadásra va-

gyunk képesek, annál értelmesebbé
válik az életünk."

/Hermann Hesse/

Több hónapos szünet után jelentke-
zünk ismét az újság hasábjain. Hall-
gatásunk oka az volt, hogy hosszú
ideig - hely hiányában - nem
tartottunk hivatalosan fogadóórát. A
megújult orvosi rendelõ átadása
után visszatérhettünk tágas ter-

münkbe, de a régi rend visszaállítása
meglehetõsen idõigényes. Ez nem
azt jelenti, hogy nem folytattunk ka-
ritatív munkát; ha valaki megkere-
sett bennünket - lehetõségeinkhez
mérten -, segítettünk. Terveink sze-
rint február elsõ hétfõjén, azaz 1 -jén
a szokott idõben - 14-16 óráig - már
fogadjuk az adománykérõket -és fel-
ajánlókat.
Decemberben a szentmisék elõtt tar-
tós élelmiszert gyûjtöttünk a nehéz
anyagi körülmények között élõk ré-
szére. Mivel lapzárta után "jutott
eszünkbe",nem értesülhettek róla a
Hírmondó olvasói. Meglehetõsen

szûk körû volt a tájékoztatás, ezért
az elõzõeknél szegényesebb ered-
ménnyel járt akciónk.
Így is nyolc rászoruló családnak és
egyedülállónak tudtuk a szeretet ün-
nepét - remélhetõleg - szebbé tenni.
Köszönjük a jó szívvel hozott ado-
mányokat - cukrot, lisztet, rizst, kon-
zervet, lekvárt, teát, süteményeket,
üdítõket - és a vásárlási utalványo-
kat!
Számlaszámunk:
50800221 - 10007606
Telefonos elérhetõségünk: 348 � 524

B.Sch.M.

Melegszívû pozsonyi ,,hidegenvezetés��

A háromnyelvû város egyik utolsó emléke a Salvátor Gyógyszertár



Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák

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

Takarítás, szabás-varrás,
Ruhaátalakítás,zipp-zár csere

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

Villanyszerelés,
Villamosgépek javítása
Boyler 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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja
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Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu
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Zamárdi

csütörtök 17 óra

szombat  17 óra

vasárnap 8:30

Balatonendréd

péntek 17 óra

vasárnap 10 óra

Zamárdi

csütörtök 17 óra

szombat  17 óra

vasárnap 9:30

Balatonendréd

péntek 17 óra

vasárnap 11 óra

2016. január 16-ig.

2016. január 17-tõl.


