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Prigli Zsuzsa:
Hóesés

Különös dallamot fütyül a szél,
kabát alá surran, meleget remél.
Parti nádas fázós buborékot rejt,

alatta a tó, semmit sem felejt.

Táncolva libben ezer hópehely,
szikrázón csillanó pici virágkehely.
Fagy csíp rózsákat fázós arcokra,
szél vágtat fütyülve új kalandokra.

Hideg a reggel, fagyos az éjjel,
hócsipke vetekszik csillagok fényével.
Fák, bokrok bújnak fehér paplan alá,
tó jege hízik, terjed a hûs puhaság.

Benn ölel, s megtart a szeretet ereje,
kemence helyett egy szempár melege.

Szikrázva pattog, lobog a láng,
megtelik fénnyel kicsi szobánk.

Fotó: Cziglényiné Molnár Katalin

Fotó: Cziglényiné Molnár Katalin
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2015. december 14-i ülésérõl

A képviselõ-testület:

� meghallgatta és elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról, ill. az adóbevételekrõl szóló
beszámolót;

� módosította az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló rendeletét;

� módosította a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl és a településtisztaság egyes kérdéseirõl
szóló rendeletét;

� a településrendezési eszközök 2015. évi módosítási folyamatában a közbensõ véleményeket, a tervezõi
válaszokat és az egyeztetési jegyzõkönyvben leírtakat elfogadta,és ezzel a közbensõ egyeztetési sza-
kaszt lezárta;

� elfogadta a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, s ezek alapján a következõ hatá-
rozatot hozta:

a Zamárdi települést érintõ társulási tanácsokban Csákovics Gyula polgármester akadályoztatása ese-
tén az Önkormányzat képviseletére sorrendben a következõ képviselõket jelöli ki:

Matyikó Zsuzsanna alpolgármester, Egyed Zoltán Attila képviselõ, bizottsági elnök, Gál Péter képvi-
selõ, bizottsági elnök, Elter Imre képviselõ, Schwarc Béla képviselõ, Szabó Gábor képviselõ;

� nem támogatta Berta Sándor vállalkozó által ismertetett QR kód bevezetését Zamárdi területén, csak
abban az esetben, amennyiben a vállalkozók igénylik, és vállalják a költségeket; 

� a Margó Ede sétány útépítési tendertervének elkészítésére megbízta 80.000,- Ft+ÁFA összegben a
GEOplaner Kft.-t;

� engedélyezte a 2016. április 30-május 1. napokon megrendezésre kerülõ Balatonkör 2016 kerékpáros
rendezvény megszervezését a 2015. évi feltételekhez hasonlóan, 500.000,- Ft önkormányzati támoga-
tással; 

� a Közbiztonsági pályázat megvalósulásához (kamerák felszerelése) további 144.780 Ft-ot biztosított az
általános tartalékkeret terhére;

� 60.000,- Ft plusz forrást biztosított a készülõ csendõr emlékmûre, az általános tartalék terhére.

Matyikó Zsuzsa

Tájékoztatás
A Zamárdi Hírmondó 2015. augusztusi számában megjelentettük a Strand és B My Lake fesztivál

várható idõpontjait 2020 évig bezárólag.
A 2016. évi idõpont módosítását a képviselõ-testület 348/2015. (XI.30.) KT számú határozatával

jóváhagyta, ezért tájékoztatjuk a t. lakosságot, hogy a fesztivál

2016. évben augusztus 24-tõl augusztus 27-ig
fog megrendezésre kerülni.

A következõ évekre vonatkozó idõpontok esetleges módosulásáról értesíteni fogjuk
a tisztelt lakosságot.

Zamárdi PMH
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Stróbel Péter Alex

Zamárdi Újszülöttjei 2015
NÉV                  SZÜL. IDÕ SZÜLÕK  NEVE

1. Stróbel Péter Alex        2015.01.09 Stróbel Péter Ács Alexandra

2. Ifj. Munkácsi Mihály 2015.01.20 Munkácsi Mihály Magyar Nikoletta 

3. Sósfalvi Zoé           2015.02.09 Sósfalvi Zoltán  Hucker Éva

4. Sósfalvi Tamás  2015.02.09 Sósfalvi Zoltán  Hucker Éva

5. Élõ Alexa 2015.03.05 Élõ Tibor  Soltész Rita

6. Benke Alexa Mira 2015.03.24 Benke László Tóth Kitti Viktória

7. Benke Olivér 2015.03.24 Benke László Tóth Kitti Viktória

8. Németh-Baar Lili 2015.04.12 Németh Márton  Baar Viktória Ildikó

9. Bertalan Liza 2015.05.22 Bertalan Péter  Fajván Melinda

10. Koncz Erik 2015.06.01 Koncz Attila  Kapitány Csilla

11. Krizsán Botond 2015.08.19 Krizsán László Csehi Györgyi

12. Régenyi Márton 2015.09.24 Régenyi Gábor Borsodi Tünde

13. Fábián Dóra Hanna 2015.09.30 Fábián Sándor Tóth Valentina

14. Rohály Ervin 2015.11.24 Rohály Szabolcs Eifert Zsuzsanna

15. Gócza Mia 2015.11.25 Gócza Tibor Szili Rita

16. Joó Dóra 2015.12.19 Joó Gábor Molnár Eszter Katalin

17. Bagdi Dávid 2015.10.28. Bagdi Attila  Bagdi-Marcsó Anita

Sósfalvi Zoé és Tamás

Benke Alexa Mira Benke Olivér Benett
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Koncz ErikÉlõ Alexa

Krizsán Botond
Bertalan Liza

Németh-Baar Lili

ifj. Munkácsi Mihály
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Gócza Mia

Joó Dóra

Régenyi Márton

Rohály Ervin

Fábián Dóra Hanna

Bagdi Dávid
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ÓVODAI HÍREK

Új év, új év, új esztendõ, mondja a vers, és mi is újult erõ-
vel és annál nagyobb lelkesedéssel  vágunk neki a 2016-os
évnek. Óvodánk törekszik rá, hogy idén is minél több olyan
programot, játékot szervezzen az óvodai életen belül, ami
új ismeretekkel és élményekkel gazdagítja a gyerekeket. 
Az elsõ pár nap még egy kicsit a karácsony szellemében
telt. Az óvó nénik nem gyõzték kapkodni a fejüket, annyi
mesélnivalójuk volt a gyerekeknek. Lelkesen áradoztak ar-
ról, hogy hova utaztak el, kit látogattak meg, milyen ügye-
sen segítettek otthon süteményt sütni, mi minden került az
ünnepi asztalra, és hogy mennyi ajándék volt a fa alatt. Egy
kapott ajándékát mindenki behozhatta a csoportba elsõ hé-
ten. Ezeket büszkén mutogatták egymásnak, a társasjáté-
kokat közösen ki is próbáltuk. 
Második héten, miután mindenki visszarázódott az óvodai
életbe, verseken, mondókákon keresztül ismerkedtünk a
hónapok, napok, évszakok és napszakok neveivel. A dél-
utáni kézmûves foglalkozáson gyönyörû évszakórák is ké-
szültek. Különbözõ technikákkal barkácsoltunk
madáretetõket. Volt, aki színes papírból ragasztott, volt, aki
mûanyag palackból vágott. Az udvari fákra aggatott
madáretetõt naponta lesték a gyerekek, kicsipegették-e
már a magocskákat a madarak. Rögtön szaladnak elesé-
gért, ha kifogyott, próbáljuk mi is beléjük plántálni az álla-
tokról való gondoskodás fontosságát. 
Pár napig élvezhettük a havat is. A kicsik önfeledten hó-
csatáztak, hóangyalt csináltak, szánkóztak, csúszkáltak.
Több hóember is készült, amire külön büszkék voltak. 
12-én a nagycsoportosok színházba látogattak Siófokon, a
Fehérlófia címû zenés bábelõadást tekintették meg. 
A következõ hét témája a téli öltözködés, a betegségek, az
orvos gyógyító munkája volt. Ugyan orvoshoz nem szívesen
mennek a gyerekek, de játékból nagyon élethûen gyógyít-
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gatták egymást és a babákat. A behozott üres gyógyszeres
dobozok pedig �ovi gyógyszertár� nyitására motiválta õket.
Nagyon élvezték az öltöztetõversenyt, ahol játékosan, vidá-
man gyakorolhatták az öltözködést. A kinti játék elõtt pa-
pírból készült sapkának, kesztyûnek a mintáját varrták ki.
A Szülõi Munkaközösség tagjai lázas szervezésbe kezdtek,
hogy az idei jótékonysági óvodai bál is legalább olyan sike-
res legyen, mint az elõzõ években. Ehhez továbbra is kérjük
a szülõk, barátok, ismerõsök és Zamárdi várost szeretõk tá-
mogatását.  

ISKOLAI HÍREK

A kéthetes szünet után január 4-én felfrissülve kezdtük
a munkát.A hónap nagy része a kultúra napjához kap-
csolódó házi versenyek jegyében telt. 
Az alsósok a mesemondó-, a felsõsök a versmondó-ver-
senyen már december utolsó tanítási napjaiban számot
adtak felkészülésükrõl.
8-án a 3-4. osztályosok nyelvtan-helyesírás versenye zaj-
lott.
12-én az alsósok matematikaversenyen vettek részt.
14-én rajzversenyen mutatkoztak be ügyes kezû diákja-
ink.
15-én a hangosolvasási verseny hozta lázba alsósainkat.
A felsõsök fogalmazásban és helyesírásban is vetélked-
hettek.
19-én csodálhattuk meg néptáncosainkat, akik félévi
vizsgát tettek.
21-én Siófokon a Lotz �Szövegértési verseny� megyei
fordulójában 10 tanulónk versengett.
22-én zárult idén a félév. Sokan nagyon szép bizonyít-

ványt kapnak, néhány tanulónak viszont muszáj lesz �rá-
tenni egy lapáttal� a következõ félévben.
22-én a városi kultúra napi ünnepségen megemlékez-

tünk Kölcsey Ferencrõl, Himnuszunk szerzõjérõl. Ezt
követõen házi versenyeink gyõztesei vehették át jutal-
mukat. 
Legjobb vers- és mesemondóink valamint népdaléneke-
seink nagyszerûen mutatkoztak be a szép számban jelen-
levõ közönségnek.
22-én iskolánk is részt vett az �Együtt szaval a nemzet�
programban. A Himnusz és a Szózat szavalása megte-
kinthetõ a youtube-n.
30-án indul iskolánk 28 tanulója, hogy meghódítsa a
Beszkidek lejtõit. Lengyel testvértelepülésünkön,
Ustrzyki Dolneben egy szép hetet tölthetnek el.

*
Január 20-án hirdették ki a HEBE országos német nyel-
vi csapatverseny eredményeit, melyen 2 csapatunk in-
dult. A hatodikosok és hetedikesek is remekeltek, elõb-
biek 54, utóbbiak 39 csapat közül a 3. helyen végeztek.
SIMONYI DIÁNA, PAPP VERONIKA, SZABÓ BENCE
alkotta a 6. osztályos, BALOGH VERONIKA, HOR-
VÁTH LUCA, SZABADKAI RÉKA, NAGY GERGÕ a
hetedikes csapatot.

H.J.
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ISKOLAI SPORT

Január 20-án Kaposváron rendezték a me-

gyei tollaslabda diákolimpiát, ahol diákja-

ink kitettek magukért. Az alsósoknál FI-

CSOR ZSÓFIA, SZABÓ GERGELY, az 5-

6. osztályosoknál FICSOR NÓRA meg-

nyerte a versenyt. Bokor Bulcsú, Szabó

Réka, Balázs Attila második, Kiss András

3., Tóth Péter 6. helyen végzett.

Tollascsapat Kaposvár

Felsõ tagozat:

Helyesírási verseny
5.o.    Brucker Péter
6.o.    Gál László és Jandó Szabolcs
7.o.    Balogh Veronika
8.o.    Horváth Mirjam

Fogalmazásverseny
5.o.   Balogh Hanna
6.o.   Papp Veronika
7.o.   Szabadkai Réka
8.o.   Walter Dominika

Versmondó verseny
5.o.   Balogh Hanna és Erdei Csenge
6.o.   Gál László Bulcsú
7.o.   Bokor Levente
8.o.   Csehi Gréta

Népdaléneklõ-verseny:
III. korcsoport: 1. Erdei Csenge/5.o./

Matematikaverseny
5.o.   Brucker Péter
6.o.   Borsos Krisztián
7.o.   Bokor Levente
8.o.   Horváth Mirjam

Alsó tagozat:

Mesemondó verseny
1.o. Volenszki Dalma
2.o. Péter Kincsõ Katalin
3.o. Gruber Ádám
4.o. Orosz Benedek

Hangos olvasás:
3.o. Gruber Ádám
4.o. Botlik Regina

Nyelvtan-helyesírás verseny
3.o. Németh Jana
4.o. Tóth Martin

Matematikaverseny
3.o. Gruber Ádám
4.o. Bölcsik Zoltán

KULTÚRA NAPI DÍJAZOTTAK
/2016. JANUÁR 22./

Népdaléneklõ-verseny:
I.korcsoport:
1. Iberpaker Boróka/1.o./

és Péter Kincsõ/2.o./
II. korcsoport : 

1. Botlik Regina/4.o./

Rajzverseny:
1.o. Iberpaker Boróka
2.o. Makláry Nóra 
3.o. Bándi Balázs 
4.o. Botlik Regina
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

február

1-e, 9:00-: vásár
3-a, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár
7-e, 15:00-: Farsang farka � civil szervezeteink far-

sangi vigassága
10-e, 10:00-: vásár
13-a: Esküvõi fogadás (zártkörû)
14-e, 15:00- : Balatoni madarak � Kovács Gyula erdõ-

mérnök ornitológus elõadása (Nabe-rendezvény)
16-a, 9:00-: vásár
19-e, 18:00-: Jégbe zárt föld. Hirschmann Attila és  

T. Nagy Ferenc izlandi úti élmény beszámolója
20-a: Óvodai SZM Bál
22-e, 9:30-: vásár
25-e, 18:00: Kommunizmus áldozataiért emlékharan-

gozás (katolikus templomok, ref. harangláb)
27-e, 18:00: Laár András elõadása. Témakör a

�hülyeség�        .
28-a, 16:00: Téltemetõ vigasság és játszóház a Má-

tyás napi népszokásokkal  megfûszerezve

Körök, klubok, egyesületek a Közösségi Házban:

� Nabe: minden hónap elsõ hétfõ, 17:00
� Egészségõr Egyesület: minden hónap 2. hétfõ, 17:00
� Egészségõr Egyesület jóga: kedd, 16:00 
� Nõi Kórus: kedd, 18:00.
� Nabe torna: szerda, 16:00
� Szakasztó népdalkör: péntek 18:00
� Rajz-szakkör: szombat 9:00
� SULYOM néptáncegyüttes: szombat, 15:00
� Berkenye-kör, rovásírás tanfolyam: csütörtök, 18:00

Beszámolók, hírek: 

Magyar Kultúra napi programunk két részbõl tevõdött
össze. Elõször ki-ki elmesélte gyermekkori olvasás élmé-
nyeit, az akkori �kötelezõ� olvasmányokhoz fûzõdõ em-
lékeit. Nagyon érdekes beszélgetés volt: felelevenítõdött
a régi dunna alatti, padlási olvasások varázslatos hangu-
lata. A szülõk mesefelolvasásai, a nagy könyvélmények:
indiánkönyvek, Erich Kästner, Gárdonyi Géza, Fekete Ist-
ván, a pöttyös és csíkos könyvek, delfin könyvek, Verne
Gyula, és folytathatnánk a sort. Majd zenés �üdítõvel�
folytattuk: a mûzene és népzene kerek egész, egymást
kiegészítõ voltáról volt szó. A Bergendy zenekar Úgy
szeretném címû dalát és hortobágyi pásztornótákat idéz-
tük meg ehhez. Aztán ki-ki felolvashatta, elmondhatta
�kulturális hozományát�: Reményik-, Ady-, Parancs Já-
nos-vers, Mikszáth-idézet földanyánkról, Örkény egyper-
ces, hangzott el. És volt közös versmondás is. Nagyné
Magdi jóvoltából Toldi Miklóst is �meghívtuk� rendezvé-
nyünkre. Programunk második felében az Unicum
Laude-énekegyüttes adott koncertet. Mûsorának elsõ ré-
szében a jeles naphoz illõen magyar mûvek csendültek
fel. Hadd emeljem ki a lassan világhírûvé vált, erdélyi Or-
bán György fantasztikus hangzású kórusmûvét! De külö-
nös élmény volt megismerni a Himnusz megzenésítésé-
re kiírt pályázat nem nyertes mûveibõl hármat. Az együt-
tes és a közönség is megállapította, nagyon jó, hogy Er-
kel Ferenc mûve a gyõztes! Rendezvényünkön számom-

ra, mint szervezõ számára megfelelõ létszámú közönség
volt jelen. De annyit hadd jegyezzek meg, sajnos, olyan
médiamanipulált világban élünk, hogy valószínûleg sok
távolmaradó nem tudhatta, hogy Európa és Amerika bár-
mely, a kultúrát tekintve minõségi színpadán nagyszerû-
en megállná helyét meghívott együttesünk, tehát világ-
színvonalú elõadásról maradtak le az el nem jöttek! Az a
gyanúm, ha a plakátra azt írtuk volna, �világszínvonalú
elõadás� lesz, sem jöttek volna többen, mert �ki hallott
már errõl az együttesrõl? Semelyik adón nem szerepel,
se dumás rádióadón�� 

A kommunizmus áldozatainak emléknapján minden év-
ben emlékharangozást szervezünk. Tavaly történt elõ-
ször, hogy a plébániatemplomi, a kápolnai harangok egy
idõben zengõ harangszavához csatlakozott a református
testvéreink harangjának szava. Most is ezt szeretnénk
február 25-én 18 órakor.

A L�art pour L�art társulat oszlopos tagja, Laár András
lesz a Közösségi Ház februári elõadásának vendége. Az
elõadás február 27-én 18 órakor kezdõdik. Ha addig, tõ-
lünk független ok miatt a kezdési idõpont változna, a
honlapon, plakáton, szórólapon, email-es értesítésben
feltüntetjük. A belépõ jegy ára: 1000 Ft lesz!

Másnap, 28-án, vasárnap hagyományos télte-
metõ vigasságunkra várjuk a családokat: lesz benne ma-
darak ébresztése, ehhez elõtte síp- és zúgattyúkészítés.
Mátyás csukája-pecázás, Mátyás mesék elmondása,
ügyességi játékok, batyus uzsonna, télbábu-égetés. 

Egy elõzetes hír: márciusban évek óta ismeret-
terjesztõ elõadásokat szervezünk. 4-én Szakály Sándor a
Veritas Intézet fõigazgatója lesz a vendégünk. A 40-es
évek sûrû és tragikus eseményeirõl tart összegzést.
Hosszú évtizedeken át manipulált, ideologikus alapú is-
mereteket szajkóztak politikai indíttatásra a sajtó és mé-
diumok �bérmunkásai�. Szeretnénk itt, Zamárdiban pon-
tos képet kapni a professzor úr által olyan eseményekrõl,
mint a visszacsatolások, a kassai bombázás, a keleti
front eseményei, a zsidótörvények, Teleki és az ifjabb
Horthy halálának körülményei, zsidóságunk tragédiája,
a kiugrási kísérlet, a vári kitörés, a délvidéki, erdélyi tö-
meggyilkosságok, szovjet megszállás, málenkij robot,
kitelepítések, a kommunisták nyomulása, választási csa-
lásai, hatalomátvétele, stb. 

Áprilisban honismereti kirándulást szervezünk Délvidék-
re, kellõ számú jelentkezõ esetén. Idei úti tervünk né-
hány helységnévvel illusztrálva: 1. nap: Szabadka � Pal-
icsi tó � Aracs � Nagybecskerek � Székelykeve. 2. nap:
Nándorfehérvár /Belgrád � Pétervárad � Szerémség � Új-
vidék. 3. nap: Szendrõ � Galambóc � Orsova � Vaskapui
hajózás � Vaskapui emlékek. 4. nap: Delibláti homokvi-
dék � Versec � Nagykikinda � Zenta. Ha kevés az érdek-
lõdõ,  halasztódik   késõbbre   az  út.  Érdeklõdni a
30-3325 009-es telefonszámon lehet.

Gál Péter népmûvelõ
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Turisztikai vásárok
Irodánk több külföldi vásárra küld/küldött kiadványokat
az idei évben is aktualizált szálláshely és vendéglátás in-
formációkkal. A belföldi vásárokon irodánk személyes
részvétellel képviseli a várost. Február közepére elkészül
nyomtatott formában a városi rendezvénynaptár, mely-
lyel elõször a február végi kiállításon találkozhatnak az
érdeklõdõk.
Az elsõ idén a X. Utazás Börze Szegeden február 26-27.
között, majd a budapesti Utazás Kiállítás: március 3-6.,
ahol önálló standdal jelenik meg városunk. Ezt követõ-
en személyesen veszünk részt további 3 belföldi kiállítá-
son : Debrecen: március 18-20, Miskolc: április 1-2.,
Szolnok: április 15-16. ahol szintén az MT Zrt. Balaton
régió standján leszünk jelen. 
Kérjük a vállalkozókat, szolgáltatókat és szálláskiadó-
kat, hogy február 20-ig juttassák el a Tourinform irodá-
ba sokszorosított szórólapjaikat, csomagajánlataikat,
amikkel részt kívánnak venni a rendezvényeken. Amit
kiemelten keresnek: hosszú hétvégékre, húsvéti, pün-
kösdi idõszakra csomagajánlatok, különbözõ akciók,
kedvezmények igénybevételének lehetõsége, szabadidõs
lehetõségek.
Néhány hasznos információ

Rendezvények 2016

Sokan érdeklõdtek a nyári fesztiválok idõpontjai után,
ezért a fontosabb rendezvények idõpontjait felsoroljuk:
Április 30-május 1. Balatonkör  (kerékpáros tókerülõ tú-
rák)
Május 21.  Fõzõverseny
Június 4. XIX. Dobribán Géza Veterán Atlétika Emlék-
verseny
Június 18-19.  Avar kori történelmi hagyományõrzõ fesz-
tivál
Június 24-26.  Zamárdi Hethland Halfesztivál
Július 6-10.   Balaton Sound Fesztivál
Július 21-24. IV.Rosé Fesztivál
Július 24. I� love Balaton 2x    (Zamárdi-Tihany 2x át-
úszás)
Augusztus 4-7. Filmzene Fesztivál 
Augusztus 11-14. Balatoni Játszadalom
Augusztus 24-27. Strand Fesztivál és B.my Lake Fesztivál
A további programokat a www.zamardi.hu oldalon az
Események menüpont alatt találják, valamint a zamárdi
tv képújságában. A 2016. évi rendezvények nyomtatott
formátumban a hónap közepén lesznek elérhetõk az iro-
dában.
2016-ban az idegenforgalmi adó mértéke: 400 Ft/fõ/éj.

Sziget, Balaton Sound, VOLT, Strand, B.my Lake Fesz-
tiválokra jegyértékesítés.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, programokról, fizetési lehetõségekrõl bõ-

vebb információt az adott fesztivál honlapján talál.) 
Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

· Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
· Zamárdi antológia: 2.000 Ft
· Orgona CD-k: 2.000 Ft
· galléros póló színes logóval, ujjatlan pólók zamárdis  

logóval több színben és méretben, kulcstartó, 
hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka, strandtás-
ka, bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

· 2016-os balatoni falinaptár, asztali naptár: 850 Ft

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fénymá-
solás: 25 Ft/oldal

Nyitva tartásunk:
Februárban hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig vagyunk
nyitva; (hétvégén zárva).

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

2016. február 19. napján, pénteken 18 órakor
Zamárdiban a mûvelõdési házban T. Nagy Ferenc és

Hirschmann Attila vetített képes elõadást tartanak
Izlandról.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõ közönséget.
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BARÁTI KÖR HÍREI

VÍZKERESZT TÚRA 
2016. JANUÁR 9. 

Már hagyomány, ha a vízkereszt közeleg, akkor vízkereszt-
túra a Vaskereszthez. A túrára minden idõben sokan jöttek
korábban is, elég volt egy rövid meghívó a Hírmondóba. Így
volt ez most is, pedig az idõjárás nem kedvezett az erdei
sétához, túrázáshoz és tartózkodáshoz. Már reggel esõs
idõt jósolt az idõjárás-jelentés, és ezt kivételesen el is talál-
ta, mivel vacak, ködös és nyirkos idõ volt, a sétát az olvadó,
latyakos hó még nehezítette is. 
Ettõl függetlenül sokan érkeztek az elsõ pihenõhelyre, a
�Kilátó büféhez�, ahol mindenkit meghívott Pálffy Pisti a
hagyományos féldecire és egy jó pohár borra. Innen már
együtt ballagott a jókedvû csapat az erdei úton fel a
Vaskereszthez, ahol Attila jó szervezése eredményeként
már vidáman lobogott a tûz a szalonnasütõ helyen. 
Csehi Gabi jóvoltából felvételek készülhettek a szor-
goskodó túrázókról, és rövid ideig mindenki filmszínésznek
érezhette magát az erdõ közepén.
Elõkerült a bogrács, és megkezdõdhetett a forralt bor
fõzése. Amíg a bor melegedett, szalonnát vettek elõ a gon-
doskodó túrázók, és rövid idõn belül sült szalonna és sült
kolbász illata keveredett a forralt bor illatával, az erdei
vadak és jelenlévõk nem kis örömére. A vadászasztalokon

sütemények és a szalonnázáshoz fontos hagymakarikák
keveredtek a rozskenyér szeletekkel és erõspaprika-
karikákkal. Mindenki megkóstolta a másik pálinkáját és
borát, majd rövid méltatás hangzott el a vízkereszt
ünnepének jelentõségérõl.

Máté evangéliuma szerint ezen a napon látogatták meg a
három királyok (napkeleti bölcsek), Gáspár, Menyhért és
Boldizsár, a betlehemi csillagot követve, a kis Jézust, hogy
kifejezzék hódolatukat. A bölcsek a pogányságot
képviselték, ezáltal a Megváltó küldetése a pogányságnak is
szólt.
A sütögetés, falatozás és beszélgetések közepette nem is
vettük észre, hogy leszállt a köd, de a résztvevõ fotósok még
jó fényviszonyok mellett megörökíthették a jókedvû csapa-
tot, amint az a mellékelt fotón is látszik.
A bor sikerét jelezte, hogy újabb adag forralását kellett
megkezdeni, de a várakozás nem vette senki kedvét. A
sötétedés parancsára megittuk az utolsó pohár forralt bort
is, elköszöntünk egymástól, és kis csoportban hazaindul-
tunk. 
A résztvevõk nevében is mindenkinek, aki nem tudott részt
venni a Vízkereszt Túrán, kívánunk egy sikeres, egészség-
ben gazdag, boldog 2016. évet.

margó

B My Lake Fesztivál az utószezonban!

�Fesztivál nem vész el, csak átalakul�, olvashattuk a So-
mogyi Hírlapban azzal kapcsolatosan, hogy Siófok ön-
kormányzata úgy döntött, hogy a �megarendezvények�
helyett nyáresti koncertekkel, jazzrendezvényekkel pró-
bálják továbbra is fenntartani az üdülõváros népszerû-
ségét. Újdonság az is, hogy a rendezvények egy része át-
kerül a kikötõ és parti területekrõl inkább a belvárosba.
Zamárdin is jelentõs �átalakulást� jelent, hogy a B My
Lake és strandfesztivál 2016. évben �átcsúszott� augusz-

tus 24-27-re, ami az iskolakezdést is figyelembe véve,
már kicsit utószezonnak számít. Sokan korábban kifogá-
solták, véleményem szerint okkal, hogy a hagyományos-
nak számító augusztus 20-i szezonzáró elvesztette koráb-
bi hangulatát és jelentõségét, amit sokan nagyon szeret-
tek, és szorosan hozzátartozott Zamárdi népszerûség-
éhez. 
Korábban ez a nap volt az utolsó igazi nyaralónap, a csa-
ládok másnap összepakoltak, és a gyerekek miatt hazau-
taztak, készülve az iskolakezdésre.
A nyár végét jelezte az esti tûzijáték a parton, ezen Szép-
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

2016. évi nemzetközi F-250 motorcsónakversenyek
programja

Nemzetközi motorcsónak szövetség (UIM) közzétette
a F-250 kategória 2016. évi versenyprogramját, ahol a
Váci Autó SE (Zamárdi) versenyzõje, Bodor Péter is
indulni szeretne. A versenyek 3 EB futam és 1 VB fu-
tamból állnak, melyek helyszínei és idõpontjai:

Május 14-15  Borettó (Olaszország)EB.1 futam
Július 02-03 Baja (Magyarország)EB.2.futam
Augusztus 06-07 Kribstein (Németország)VB
Augusztus 27-28 Termopol (Ukrajna) EB.3.futam

A hajó és új motor korszerûsítése már folyik, és a tá-
mogatóktól függõen remélhetõ, hogy minden verse-
nyen rajthoz tud állni a zamárdi versenyzõ, aki 2015.
évben megnyerte a kategória Világ- és Európa-baj-
nokságát is. Az elsõ helyezésekért járó díjat a Nemzet-
közi Szövetség éves díjkiosztóján, márciusban, Milá-
nóban veheti át Péter.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a versenyzéshez
nyújtott támogatását, és a szurkolóktól további sikeres
�drukkolást� kérünk 2016 évben is.

Bodor Péter és a Váci Autó sportegyesület

SZÁMADÁS  és  TERVEZÉS

Az elmúlt évben több programot szerveztünk tagjaink
és a város lakói számára, mint korábban, ugyanis a
nyári hónapokban is rendszeresen voltak összejövete-
leink. 
Januárban értékeltük az elmúlt idõszakot, és tervet
készítettünk a 2015. évre.

Februárban � Farsang farka� címmel civil szerveze-
tekkel közösen búcsúztattuk a telet.

Márciusban a Bowen  technikával és a Nordic Walk-
ing bot  használatával ismerkedtünk meg.

Áprilisban komplex szûrés  volt Kaposváron. Bagdi
Bella személyiségfejlesztõ tréner, aranylemezes élet-
módfejlesztõ énekes volt a vendégünk.

Májusban Dobribán Géza bácsi emlékére futottunk
ismét  Zamárdiért  és az egészségünkért .Kirándul-
tunk  az Õrségbe. A Városnapon  fõztünk, majd a 

Gyermeknapon  civil szervezetekkel közösen vidám
családi napot  szerveztünk.

Júniustól októberig  dr.  Parádi József  pszichiáter
nyári akadémia keretében �  Harmóniában önma-
gunkkal és a világgal � címmel 5 alkalommal tartott
elõadást, valamint érintett tagjainknak  egyéni  foglal-
kozást.

Szeptemberben két napra kirándultunk Kõszegre,
Szombathelyre és  Jákra.

Októberben az egészségnapon   szûréseken vettünk
részt./  Dr. Perjés Gábor urológus,  Dr. Lédermayer
Ferenc  fogorvos / Elõadásokat hallgattunk a meridi-
án tornáról, a prevenció fontosságáról,majd a  Halha-
tatlan Magyar Sportolók Egyesületének egyik tagját,
Wichmann Tamás olimpikont láttuk vendégül.

Novemberben adventi szeretetvendégségünkön Szabó
János,  a Rákbetegek Országos Szervezetének  enöke
tisztelt meg bennünket.

laktól Szántódig minden nyaraló kötelességének érezte,
hogy részt vegyen családostul, barátokkal közösen. A ba-
rátok és családok összeültek egy utolsó közös sörözésre
kedvenc büféikben, és beszélgettek az elmúlt nyár élmé-
nyeirõl. A gyerekek elköszöntek nyári szomszéd baráta-
iktól, és másnap visszautaztak az ország távoli városaiba,
településeikre, a nyaralásnak ezzel vége. Az emberek
már csak a szépre emlékeztek, a rossz idõket elfelejtet-
ték, és biztosították egymást, hogy �jövõre, veletek,
ugyanitt� találkozunk. 
Ezt a hangulatot korábban felülírta az ezen a napon is
zajló és zajongó fesztivál, ami természetesen az azon

résztvevõk számára kiváló volt, a többiek számára, akik a
régi meghitt hangulatot keresték, istencsapás.
Ebben az évben végre újra mindenki megtalálja a maga
számára kedves nyárutói hangulatot. A nyarat búcsúzta-
tó nyaralók és állandó lakosok a tûzijátékot, az utolsó
nyári beszélgetõs sörözéseket közösen augusztus 20-án.
Majd 4 nap múlva érkeznek a fesztiválozók, elfoglalják a
sátrak környékét, és megkezdõdik a nagy nyárvégi buli, a
B My Lake nyárbúcsúztató zenei fesztivál Zamárdin. 

margó
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Egészségõr Egyesület  2016. évi  programja

Január 30. Jótékonysági bál

Február �Farsang farka�  Vidám játékos össze-

jövetel meghívott civil szervezetekkel

Március Kelemen Pongrác: Betegségekrõl más

szemlélettel,a 2015-ös évi mérleg elfo-

gadása, vezetõségválasztás

Április 11. Természetgyógyász elõadása az 

gészséges életmódról    

Május 1 � Fuss Zamárdiért, fuss az egészsége-

dért� / családi  sportnap/

Május 7. Kirándulás  /  Komárom, Komárno /

Május 13. Krónikus betegségek megelõzése és 

terápiája természetes élet- és egész-

ségmódokkal � dr. Béky László elõ-

adása

Május 29. Gyereknap   és Egészségnap /meghí-

vott egészségügyi szakemberekkel/

Június 11. 10 évesek lettünk ! Egyesületünk év-

fordulójának megünneplése 

Szeptember 12. Egészséges étkezés elméletben és 

gyakorlatban, kóstolóval egybekötött

közös  fõzéssel.

Szeptember 24-25. Kirándulás / Orfu, Abaliget,Pécs, 

Villány/

Október 9. Tagjaink igényei alapján választott 

elõadás

November 28. Adventi szeretetvendégség

Munkában az ügyes kezek.
Minden héten délután 2-tõl 4-ig.

Kérjük adójuk 1 %-val támogassák munkánkat!
Felajánlásukat a 18152614-1-14 adószámra tehetik meg. Köszönjük támogatásukat!

Zamárdi Egészségõr Egyesület
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A Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi
csoportja 2016. január 4-én  tartotta a
2016-os év elsõ  gyûlését.Kajdi Tiborné
csoportvezetõ beszámolóját hallhatuk a
2015-ös évben végzett munkákról, vala-
mint megismerhettük a 2016-ra terve-
zett programokat, rendezvényeket.

A gyûlés zárásaként az Isten ajándéka -
Vizek, források a magyar hagyomány-
ban címû kisfilmet nézhettük meg.

A mezei szil a 2016-os év fája

Az Országos Erdészeti Egyesület éves
szavazásán az egyik legsokoldalúbban
felhasználható fafajunk, a hajdanán
szent faként is tisztelt mezei szil gyõze-

delmeskedett, és lett a 2016-os év fafaja.
Az Év Fája kezdeményezés célja a figye-
lemfelkeltés és a megóvás, olyan fafajok
elõtérbe helyezése, melyeknek komoly
erdészeti jelentõségük van, ám a figye-
lem mégis elterelõdött róluk.
Az Országos Erdészeti Egyesület 20 éve
indította útjára az Év Fája mozgalmat,
amelyet erdész tagtársak, erdész kollé-
gák és szakmán kívüli érdeklõdõk rész-
vételével bonyolít le. Mindez jó alkalom
arra, hogy az OEE és az Év Fája Kurató-
rium által kiválasztott három �döntõs� fa-
fajról, majd késõbb a gyõztesrõl az adott
esztendõben ismeretterjesztõ és tudo-
mányos cikkek, népszerûsítõ kiadvány-
ok jelenhessenek meg, s kicsit közelebb
hozzák a szakemberekhez és a laiku-
sokhoz is a kevésbé ismert fafajokat. Az
Év Fája � az Év Madarához hasonlato-
san � állandó elem lett általános és kö-
zépiskolai tanulmányi versenyeken, er-
dei iskolák oktatásában, természetvé-
delmi témájú rendezvényeken és vetél-
kedõkön. 
A mezei szil Európa nagy részén õsho-
nos fafaj, magas hõigénye miatt elsõsor-
ban a sík- és dombvidékeket kedveli,
emiatt középhegységekben csak az ala-
csonyabb régiókban található meg. Jel-

lemzõ élõhelye a keményfás ligeterdõ,
ahol a kocsányos tölggyel, a magyar kõ-
rissel és a vénic-szillel alkot állományo-
kat. Magassága akár a 30 métert is elér-
heti. Rendkívül kemény, rugalmas, nehe-
zen hasadó és szívós fáról van szó, mely
tulajdonságai miatt a mezei szil hajó-
ácsolásra, víz alatti építkezésre és � a
tölgyfával vetekedve � épületfának is ki-
váló. Kocsigyártók, asztalosok, tímárok
és csõkészítõk is szívesen dolgoztak ve-
le, s belõle, de népi gyógyászatra is al-
kalmazták, míg lombja kérõdzõ állatok-
nak szolgált takarmányul. A mezei szil a
csonkolásokat könnyen regenerálja, jól
sarjad tuskóról és gyökérrõl is, a szom-
szédos egyedek gyökerei gyakran
összenõnek, amelyen keresztül táp-
anyagcserét tudnak véghezvinni. Ezért
van az, hogy a kivágott egyedek tuskói
gyakran továbbélnek.
A faj a szilfavész miatt napjainkra Euró-
pa-szerte visszaszorult. Az 1918-ban
megjelent, majd az 1960-as években
Észak-Amerikából sajnálatosan ismét
visszakerült szilfavész megtizedelte az
európai szilfajokat, melyek közül legjob-
ban a mezei szilt sújtotta. A kórokozó
gombája a fatest edényeit tömi el, ami-
nek következtében a víz és az ásványi

NABE HÍREK
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Helyi Értékeink � HÉ! 

Az idõ eszterláncán tovahaladó csillagok rendszerében,
és az emberiség idõszámításában is elkezdõdött egy
újabb esztendõ, a maga reményeivel, gondjaival, terve-
zett tennivalóink zömével, melyeket illik rendbe szed-
nünk, értékké formálnunk. 
Minden évben várunk valamilyen változást az életünkben, s jó, ha
ez jóra fordítja sorsunkat. 2016-ban a Zamárdi Berkenye-Alkotó
Kör (röviden Berkenye-kör) is nagy változásokat tervez. 

Alkotókörünkben többféle tevékenységet végzõ, mûvészeti ágat
képviselõ személy van jelen. Ha szervezeti felépítésünket papírra
vetve vizsgáljuk, szervezetbe tömörült, de ugyanakkor önálló egy-
ségek csoportosulását látjuk. A Berkenye-kör alkotógárdáját köl-
tõk-írók, festõmûvész, fotósok, kézmûves, keramikus, nép-
dalkörvezetõ, hangtechnikus szakember alkotja. A Berkenye-kör
jellemzõje, hogy az egyes szakterületek mõködhetnek külön-kü-
lön is (kézmûves foglalkozások, Nemzetközi Mûvésztelep szerve-
zése, kerámiakészítõtanfolyam, Pasztell Workshop rajztanfolyam,
könyvbemutató, népdalköri fellépések és a többi), de a közösen
szervezett rendezvényeken (irodalmi estek, elõõadói estek, az al-
kotókör tagjainak kiállítása, felkérés szerinti rendezvények) és a
képviseletekben Berkenye-körként mûködik. Ez a felállás nagy-
mértékû egyéni és alkotói szabadságot biztosít tagjainak.
Megalakulásunk óta gondot jelentett a mûködés finanszírozása
(pl. honlap fenntartása, irodatechnikai költségek biztosítása,
meghívottak díjazása, kiadványok készítése), mely gondokat eb-
ben az évben egyesületté válásunkkal szeretnénk megoldani. Ter-
veink vannak bõven, de az anyagi dolog erõsen befolyásoló ténye-
zõ. Egyesületként viszont pályázhatunk különbözõ támogatások
elnyerésére, így helyi értékeink megõrzése és közkinccsé tétele
megvalósíthatóbbá válik.
A vidéki életközösségek a nagyvárosokhoz képest hátrányt szen-
vednek, ami az elismert és közismert elõadók meghívását illeti.
Ebben az évben három alkalommal is részesei lehetünk országos
nevû írók, költõk bemutatkozásának, hiszen a vidéki ember is vá-
gyik a szép, tartalmas gondolatok közvetítésére, megismerésére
bármelyik mûvészeti ágból. Ugyanakkor a helyben élõ alkotók is
nyilvánosságot kaphatnak. Mûködésünk három éve alatt máris
kialakult azon rendezvények sora, mely a Berkenye-körhöz köt-
hetõ. Ilyen a Költészet napi est, Madarak, fák napja túra, Berke-
nye-kör alkotóinak kiállítása, irodalmi estek szervezése. A 2016-
os rendezvénytervben szereplõ tíz eseményen kívül, kapcsolódva
a Közösségi Ház és a többi civil szervezet rendezvényeihez, szíve-
sen veszünk részt a városi eseményeken. 
Minden alkalommal igyekezünk városunk polgárainak meghatá-
rozó, kellemes élményt nyújtani. A www.berkenye-kör.hu honla-
punkon az Események pontja alatt megtalálható az éves tervezett
rendezvényeink leírása. 

Zamárdi, 2016. január 18.
Szakáli Anna

Magyar Máltai Szeretetszolgálat hírei
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat zamárdi csoportja a
tavalyi évben több rászoruló családnak tudott segíteni.
Bútoradománnyal, mûszaki cikkekkel és ruhaadomány-
nyal, melyeket ezúton szeretnénk megköszönni. Március-
ban burgonyát, decemberben az �ADNI ÖRÖM� akció
keretében 60 csomag tartós élelmiszert osztottunk szét
zamárdi és balatonendrédi rászoruló családok, egyedül
élõk és nagycsaládosok között. Csoportunk az iskolai jó-
tékonysági bálra tombolaként felajánlott egy kenyérpirí-
tót.
Minden szerdán 15-17-ig várjuk az érdeklõdõket!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatot!

Köszönettel: Takács Tünde Éva csoportvezetõ
Telefon: 06 30 219 3547

sók szállítása nehezebbé vagy teljesen lehetetlenné válik. Ez
a jelenség is rávilágít arra, hogy az idegenbõl bekerült, invazív
fajok mennyi gondot okozhatnak õshonos növény- és állatfa-
jaink esetében.
A 2016-os Év Fájának választott mezei szil a magyar táj eltûnõ
félben lévõ, egykor igen megbecsült eleme, mely megõrzése
és ápolása fontos erdészeti feladat. Eötvös Károly a szilt egye-
nesen a magyarság nemzeti fájának tekintette, mivel-
hogy �ezer falu, város, halom, dûlõ, határrész viseli a Szilas és
Szilágy nevet. S ahol ez a név van: ott magyar lakik, ott ma-
gyar telepedett meg ezer év elõtt.�
Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2016/01/19/a-mezei-szil-a-
2016-os-ev-faja
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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
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Takács Zoltán
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- Külsõ-belsõ
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