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A fotókat készítette: Kuruczné Hári Krisztina

�Adjon Isten minden jót

Ez új esztendõben:

Jobb üdõt, mint tavaly volt,

Ez új esztendõben;

Jó tavaszt, õszt, telet, nyárt,

Jó termést és jó vásárt

Ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendõben:

Zsíros esõt, kövér hót,

Ez új esztendõben;

Bõ aratást, szüretet, 

Egészséget, jó kedvet

Ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendõben:

Drága jó bort, olcsó sót

Ez új esztendõben;

Jó kenyeret, szalonnát

Tizenkét hónapon át

Ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendõben:

Vegye el mind a nem jót,

Ez új esztendõben;

Mitõl félünk, mentsen meg,

Amit várunk, legyen meg

Ez új esztendõben!�

szlovákiai magyar népköltés
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÕ

Tisztelt Zamárdi Polgárok!

Elmondhatjuk, hogy ismét sikeres évet zárt
Zamárdi. 2016-ban sok helyrõl hallottam vissza,
hogy Zamárdi egy dinamikusan fejlõdõ település. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is a költ-
ségvetés fõösszegének mintegy egyharmadát állí-
totta be a képviselõ-testület felújításokra, fejlesz-
tésekre. Ez összegszerûen közel félmilliárd forin-
tot tett ki.

Kevés település mondhatja el magáról, hogy egy
évben két teret is át tudott adni a közösségnek.
Nyár elején elkészült a Szabadság tér, így már
megújult fõtérrel vártuk szezonra a vendégeket.
Szeptemberben pedig átadtuk a megújult temp-
lom teret a Fõ utcában. Ezzel a beruházással 22
éves adósságát törlesztette az Önkormányzat, hi-
szen legutoljára 1994-ben fejlesztettük templo-
munk környezetét. 

Tulajdonképpen egy harmadik tér is elkészült,
méghozzá lent a Balaton-parton, a szezonra fel-
újított parti sétányhoz kapcsolódóan. Ennek a
térnek az átadására 2017 tavaszán kerül majd sor,
és Margó Edérõl fogjuk elnevezni. Ezzel méltó
emléket állítunk a Zamárdihoz kötõdõ szobrász-
mûvésznek.

2016-ban is folytatta a képviselõ-testület az utcák,
utak felújítását, ennek köszönhetõen újabb
zamárdi-felsõi utcák kaptak szilárd burkolatot. 
Sajnos a betervezett Orgona utcai fejlesztés el-
maradt, mivel a zamárdi önkormányzat ugyan be-
állította a költségvetésébe az erre szánt összeget,
de az elõzetes egyeztetések és ígéretek ellenére
Siófok nem tette meg ugyanezt, így a közös köz-
igazgatási határon lévõ terület fejlesztése tovább
húzódik. A vízelvezetés miatt csak közös fejlesz-
tésben tudjuk megvalósítani ennek a területnek a
rekonstrukcióját.

A város vezetõ helyen áll a Balaton-parti telepü-
lések között, s ezt az is mutatja, hogy immár sta-
bilan tartja Zamárdi a harmadik helyet az idegen-
forgalmi adóbevétel tekintetében. A kurtaxa fo-
rintok után járó állami kiegészítés a jövõben
csökkenni fog, ezért kénytelen volt a képviselõ-
testület az idegenforgalmi adó mértékét némileg

emelni, hogy kompenzáljuk a bevételkiesést, va-
lamint továbbra is ingyenes maradhasson a par-
kolás és a strand használata. 

Városunk pozitív megítéléséhez nagy részben
hozzájárulnak sikeres rendezvényeink. Többen
jegyezték meg pozitív visszajelzésként, hogy
Zamárdi ügyesen fûzte fel rendezvényeit a két
nagy fesztivál közé. Való igaz, hogy rendezvénye-
inkre szép számmal látogattak el a környezõ tele-
pülések vendégei is. 

Külön öröm számomra, hogy az elmúlt évben sze-
zon eleji rendezvényként került sor az avar kort
idézõ hagyományõrzõ rendezvény megtartására.
Az avarok-longobárdok a Balaton-partján elne-
vezésû két napos történelmi fesztiválra méltán
mondhatjuk, hogy nemzetközi volt, hiszen a ma-
gyar résztvevõkön kívül lengyel, osztrák és olasz
hagyományõrzõk is érkeztek.

2016-ban is folytatódott az avar leletmentés dr.
Balogh Csilla régész vezetésével. Az önkormány-
zat 2 millió forintot áldozott az ásatások támoga-
tására. 

Különösen fontosnak tartom, hogy a zamárdi
programkínálatban egyre nagyobb szerepet kap-
nak a sportesemények. 2016-ban másodszor in-
dult Zamárdiból a Balatonkör kerékpáros túra-
verseny, s másodszorra rajtolt a Bácskai utcai ki-
kötõbõl 122 nevezõvel, immár a Magyar Vitorlás
Szövetség hivatalos pontszerzõ versenyeként a
Svert kupa. 

Az I�Love Balaton 2x már évek óta a településhez
köthetõ, s ugynígy több éve rendezzük meg május
elsején a családi futónapot, a parti kupa kerékpá-
ros ügyességi verseny pedig bebizonyította, hogy
nemcsak a parton életképes. 

2017-ben 20 éves jubileumát ünnepli a Nemzet-
közi Veterán Atlétikai Verseny. 
2017-ben egy nemzetközi ITF Future teniszver-
senynek is otthont ad településünk a Magyar Te-
nisz Szövetséggel kötött megállapodás alapján.
Ennek eredményeként már május közepén ven-
dégek érkeznek Zamárdiba. 
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A város vezetése kiemelt szempontként kezeli a
�Települési egészségterv�-ben meghatározott cé-
lok megvalósítását, ennek szellemében folytatjuk
a kültéri tornaeszközök kihelyezését, játszóterek
fejlesztését, az Egészségõr Egyesület által szerve-
zett szûrések támogatását.
Az Egészségõr Egyesületet külön is kiemelném,
hiszen 2016-ban ünnepelték 10 éves fennállásu-
kat. Tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak az
egészségtudatos életmódszemlélet kialakításá-
hoz. 

Elindítottuk a Szent István utca déli oldalán talál-
ható önkormányzati terület telek- kialakítását. A
jelentkezõk magas száma azt bizonyítja, hogy
igenis van igény a kedvezményes önkormányzati
telkekre, sokan szeretnének helyben maradni, il-
letve Zamárdiba költözni.
Nem eshetünk még egyszer abba a hibába, mint a
�80-as évek közepén, hogy zamárdi fiatalok más
településre kényszerültek költözni az önálló élet-
kezdéshez. 

A törvényi rendelkezések értelmében a Fekete
István Általános Iskola és AMI épületei a KLIK
kezelésébe kerülnek át 2017. január 1-jétõl. Ezzel
tulajdonképpen az iskola feletti önkormányzati
fennhatóságunk teljes mértékben megszûnik. 
Sajnálom, mert mindig is magunkénak éreztük az
iskolát, ezért is döntöttünk úgy néhány évvel ez-
elõtt, hogy vállaljuk a fenntartás költségeit. Ezért
kerestem annak idején kapcsolataim révén céges
támogatót, és sikerült évente több millió forinttal
támogatnunk az iskola eszközbeszerzését (többek
között nyílászárókat cseréltünk, tornatermi elvá-
lasztó függönyt vásároltunk ebbõl a támogatás-
ból).

Az elsõ jótékonysági borárverés bevételét is az is-
kola javára ajánlottuk fel. A szülõi munkaközös-
ség kezdeményezését felkarolva a képviselõ-tes-
tület támogatta, hogy minden évben egy osztály
új iskolabútort kapjon. Sikerült kilobbizni, hogy a
TOP-os pályázat keretében 200 millió forintos
energetikai pályázatot nyerjen az iskola. A felújí-
tás után jelentõsen csökkennek a fenntartás költ-
ségei, de ennek haszna már az új fenntartónál re-
alizálódik.
Nekünk marad az új fõmérõk beszereltetésével és
telek kialakításokkal, lehatárolásokkal járó több
milliós költség. Most már csak abban bízhatunk,

hogy gyerekeink a jövõben is ide járhatnak. 

2016 szomorú híre, hogy kettõ díszpolgárunkat is
elveszítettük. Friesz Kázmér nyugalmazott iskola-
igazgató év elején hagyott itt bennünket, Kocsis
Zoltán kétszeres Kossuth-díjas zongoramûvész és
karmester év végén távozott. 

Bár egyre többen jegyzik meg, hogy Zamárdi a
déli part legdinamikusabban fejlõdõ települése,
nem ülhetünk a babérjainkon, nem lehetünk még
elégedettek, hiszen számtalan feladat vár még
ránk. 

Reményeink szerint 2017-ben megvalósul a Sió-
foki utcai és az Endrédi utcai járdafejlesztés, az
iskola mellett játszóudvart alakítunk ki, folytatjuk
a Balaton-parti fejlesztéseket is. A már említett
energetikai pályázaton kívül TOP-os pályázati ke-
retbõl további 400 millió forintos támogatásra
számíthat a város.

Szeretném megköszönni minden Zamárdit szere-
tõ, Zamárdihoz kötõdõ embernek a támogatását,
civil szervezeteinknek a közösségért végzett áldo-
zatos munkáját. 

Ezúton kívánok minden zamárdi polgárnak, min-
den Zamárdit szeretõ embernek közös sikerek-
ben gazdag, békés, boldog új évet, jó egészséget!

Tisztelettel:

Csákovics Gyula polgármester

Boldog Boldog 
Új Új 

ÉvetÉvet
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IDÕSEK NAPJA KÉPEKBEN

Tisztelt lakosság, nyaralók, korcsolyázni-és egyéb téli sportokat a

Balaton jegén ûzni vágyók! 

Zamárdiban 2017 telén sem lesz korcsolyázásra kijelölt partszakasz. 

A kishajó-kikötõkben jogszabály szerint tilos a korcsolyázás! 

Tájékoztatok mindenkit, hogy a Zamárdi, Bácskai utcai kikötõben veszélyes lékek talál-
hatóak, ezért azt a Zamárdi GAMESZ munkatársai a mai napon, leszalagozták és lezárták.  

Kérek mindenkit, hogy a fentieket vegye tudomásul, és saját felelõsségére döntsön ettõl
eltérõen!

Zamárdi, 2017. január 2.

dr. Dudás Anita 
jegyzõ

2016. december 16-án került sor a 65 év feletti zamárdi lakosok köszöntésére. Csákovics Gyula polgármester
köszöntõje után Ihos József humorista szórakoztatta a közönséget, majd Lelovics Zsolt énekeltette meg az ott
maradókat. Reméljük, sikerült egy kellemes, beszélgetõs,vidám délutánt szerezni közösségünk szépkorú tag-
jainak.
Köszönjük a Szociális Bizottság tagjainak, a Gyermekjóléti-és Családsegítõ Iroda, valamint a Tourinform Iroda
munkatársainak a sok munkát. Külön köszönet illeti a bort felajánlókat, illetve az iskola konyháját a nagyon
finom kalácsért.

M. Zs.
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Zamárdi Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
Állásajánlatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jog-és cselekvõképességérettségi,
B kategóriás jogosítvány, 

Elõnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett jártasság, tapasztalat, valamint helyismeret.
Az álláshelyet 2017. február 1-tõl lehet betölteni. 

A munkavégzés helye: 8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16. sz. alatti Gyermekjóléti-és Családsegítõ
Iroda, valamint Zamárdi település teljes területén az érintett ellátotti kör.

A fenti tájékoztatás nem teljes körû, részletek és további információk a www.zamardi. hu hon-
lapon, valamint a heti hirdetõ újságban érhetõek el,

illetve dr. Dudás Anita jegyzõnél a 06-30-904-6554 telefonszámon lehet érdeklõdni.

ÓVODA HÍREI

Az adventi idõszak igazán mozgalmasan telt az óvodában.
November 27-én részt vettünk az önkormányzat által szer-
vezett elsõ gyertyagyújtáson, néhány dallal, versikével mi
is színesítettük a mûsort. A csoportokban 29-30-án folya-
matosan készültek a finom illatú mézeskalácsok, a gyere-
kek szívesen segítettek a szaggatásban. 

December 6-án a szeretett Mikulást vártuk az óvodába.
Kipucoltuk a kiscsizmákat, papírmikulásokat készítettünk.
Faliújságon pedig a gyerekek kívánságrajzai díszelegtek.
Dalokkal, versekkel csalogattuk a Piros ruhást, de sajnos
idén sem sikerült meglesnünk. Amíg az óvó nénik bábelõ-
adást tartottak a tornateremben, a Mikulás belecsempész-
te az ajándékokat a kiscsizmákba. A gyerekek a mûsor

után meglepõdve és annál nagyobb örömmel szaladtak a
kapott csomagokhoz és izgatottan bontogatni, nézegetni
kezdték. 

December 8-án a kultúrházban második alkalommal ke-
rült megszervezésre az adventi vásár, ami nagyon jól sike-
rült. 14-18 óráig mindenki kedvére nézelõdhetett, vásárol-
hatott. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a
szülõknek, akik valamilyen formában hozzájárultak és se-
gítették ennek a vásárnak a megvalósulását, melynek be-
vételét az óvodás gyerekekre fordítjuk. 

December 13-án a nagyok újból színházba látogattak,
eközben a kisebbekkel elvetettük a Luca-napi búzát. Lu-
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ISKOLAI HÍREK

cázni másnap sétáltunk el az önkormányzat elé, az Almás
csoportos fiúk adták át újévi jókívánságaikat. Közösen fel-
díszítettük az önkormányzat elõtt álló kisfenyõket, de idén
a gyerekek is büszkélkedhettek egy hatalmas karácsonyfá-
val, amely az óvoda udvarát ékesíti. A fáért köszönet Rezi
Lászlónak, a felállításért a GAMESZ-nak és a díszítésben
való segítésért pedig a Marity családnak. 

A december 16-án megrendezett nyugdíjas karácsonyi ün-
nephez óvodánk mézeskaláccsal járult hozzá. 

19-én a négy csoporttal közösen elsétáltunk a templomba,
ahol a kántor orgonakíséretével karácsonyi dalokat éne-
keltünk. A templom elé kihelyezett betlehemet is megcso-
dáltuk. 

A karácsony elõtti utolsó napokban a gyerekekkel közö-
sen rendbe raktuk, feldíszítettük a csoportszobákat, elké-
szítettük a karácsonyi ajándékokat. A várva várt nap 21-
én, szerdán érkezett el. Ezen a napon hozta nekünk az an-
gyalka a karácsonyfát és az ajándékokat. Társasjátékok,
könyvek, kirakók, építõjátékok, babák, autók sorakoztak a
fa alatt. Gyerekek a tanult dalokkal és versekkel köszön-
ték meg a sok szépet, amit kaptak. 8-9-ig a családtagokat
is szeretettel vártuk, hogy együtt ünnepelhessenek a gyer-
mekekkel. Tízórai után az iskolások betlehemezését néz-
tük meg. 

Szívbõl kívánunk örömökben, egészségben gazdag új esz-
tendõt Zamárdi felnõtt és- gyermekközössége nevében:

Barta Ilona óvodavezetõ

6-án hozzánk is ellátogatott a Miku-
lás. Mindenki kapott ajándékot, de
volt, akinek virgács is jutott. 
Ugyancsak ezen a napon szerveztük
a Varga Tamás matematikaverseny
iskolai fordulóját.

7-én budapesti színházlátogatáson
vettek részt 5-6-7. osztályos tanuló-
ink. A Nemzeti Színház Éden Föl-
dön (Hany Istók legendája) c. zenés
darabja méltó ajándék volt számuk-
ra /a Nemzeti Gyemekmentõ Alapít-
vány támogatásával jutottunk el ide/,
hisz káprázatos környezetben csodás
hang-és fényjáték -élményben volt
diákjainknak részük.

8-án az alsósok hagyományos Miku-
lás-napi játékos ügyességi sorverse-
nyen �lazultak�, s adták le fölös
energiájukat a tornateremben.

9-én fergeteges Mikulás- partit szer-
vezett a Szülõi Munkaközösség ta-
nulóink számára. Kicsik- nagyok
egyformán élvezték az újabb progra-
mot, mely a szülõk részérõl egy
nagyszerû kezdeményezés volt. Aki
nem táncolt, annak számos játék állt

rendelkezésre. Legnépszerûbb a
csocsó volt. Nagyon köszönjük a szü-
lõk fáradozását, akik idõt, energiát
nem sajnálva tették emlékezetessé
ezt a délutánt.

10-én Budapesten rendezték a Bo-
lyai anyanyelvi csapatverseny orszá-
gos döntõjét. A versenyre két csapa-
tunk (5.o., 6.o.) jutott be. Õk a So-
mogy- Tolna-Baranya megyei össze-
sített eredmény alapján e három me-
gye gyõzteseként jutottak be az or-
szágos versenyre. Mindkét csapa-
tunk szépen helytállt, a középme-
zõnyben végeztek.

15-én a körzeti úszó diákolimpián
12 tanulónk szépen szerepelt.

16-án az alsósoknak remek napjuk
volt: Figura Ede hagyományos kará-
csonyi irodalmi mûsorán szórakoz-
tak felhõtlenül, délután pedig a ka-
rácsonyi vásár révén minden jóban
(játékok, sütik, pizza, stb.) volt ré-
szünk. 

A második és negyedik osztályosok
nagyon jó munkát végeztek idén, s
jutalmuk nem is maradt el: a Vaiana

c. filmet tekinthették meg Siófokon.

19-én rendeztük az alsósok számára
a hagyományos mesemondó ver-

senyt. Az elsõsök között Sárdi Esz-

ter, a másodikosoknál Volenszky

Dalma, a 3. osztályban Péter Kincsõ

volt a legügyesebb, a 4. osztályban
Szentkuti-Kiss Örs mondta el leg-
szebben a meséjét. Köszönjük nyug-
díjas pedagógusainknak és Török Il-
di néninek a zsûriben végzett - nem
könnyû - munkáját! 

21-én az alsós napközisek nagy sike-
rû karácsonyi mûsorával kezdõdött
a napunk, majd osztálykeretben foly-
tattuk az ünneplést.

A téli szünet már nagyon jókor jött,
mindannyian elfáradtunk. A félév
zárása január 20-án lesz, így szüksé-
günk is van a feltöltõdésre. Találkoz-
zunk január 3-án!

Sikerekben gazdag új évet kívánunk

mindenkinek! 

H.J.
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Képeken az alsós napközisek karácsonyi mûsora, az alsós
versmondó-verseny gyõztesei és Figura Ede ünnepi zenés irodal-
mi mûsora látható. 

Képeken az iskolai Mikulás és a Nemzeti Színház szereplõi és a
színházlátogató csapat látható
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KLIK Siófoki Tankerülete
a �Közalkalmazottak jogállásáról szóló� 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Általános iskolai tanító (napközis)
munkakör betöltésére,

teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyba.
Munkavégzés helye:

Zamárdi Fekete István Általános Iskola 8621 Zamárdi, Fõ utca 115.

Pályázati feltételek: - Általános iskolai tanítói diploma, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a KLIK Siófoki Tankerülete címére 
8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.

A munkakör 2017. 02.01-tõl tölthetõ be.
Bõvebb felvilágosítást Tarr Péter intézményvezetõ nyújt a 06 84 348-844 telefonszámon.

az egykori várban, a Szentháromság téren sétáltunk egy
keveset. A 110 ezres város eme ódon hangulatú köz-
pontjában a karácsonyi vásár délelõtti álmát zavartuk
meg, ugyanis semmi sem volt nyitva, bár az is igaz, egy
kunánk sem volt. A szép középületek keretében és a
Szentháromság-szobor körül azért nézelõdtünk egy ki-
csit. Kólás üvegek ezreibõl építettek karácsonyfát és
egyéb ünnepi jellegzetességeket az iparmûvészek, és
láttunk jó pár jégszobrászati alkotást is. Elsõ játékunkra
a kórógyi iskolában került sor. Kicsi, szépen felszerelt, új
iskolában vártak ránk a nebulók. Olyan kicsi már a hábo-
rú elõtt még 150 fõs iskola, hogy a nyolcból két osztály
hiányzik is benne diákok híján� A háború menekültjei
közül sokan nem tértek vissza, és húsz év is kevés volt
még a lelki sebek begyógyulására. Mi mindenesetre

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

január
2-a, 17:00-: Nabe rendezvény
9-e, 17:00: Egészségõr rendezvény
13-a, 9:00-: vásár
16-a, 9:00-: vásár
17-e, 9:00-: német használtruha vásár
22-e, 16:00: Magyar kultúra napja
31-e, 9:00-: vásár

Beszámolók, hírek:
December 6-án a Közösségi házunkba is ellátogatott a
Mikulás, méghozzá a gyerekek legnagyobb örömére lo-
vas kocsin érkezett! Közel százan énekeltek vidáman a
nagyszakállú télapónak, aki mindenkinek hozott egy kis
ajándékot. Játékból és nevetésbõl sem volt hiány ezen a
délutánon, hiszen két mókás krampusz is gondoskodott
a gyerekek szórakoztatásáról.  Mikulásunknak más segí-
tõi akadtak, akik ötleteikkel, munkájukkal tették még em-
lékezetesebbé ezt a rendezvényt. Hálásan köszönöm
Sarankó Henriettnek, Gábor Krisztinának, Margó
Györgynek és Schwarc Bélának a segítségüket!

Az adventi idõszakban Gubányi Katalinnal ké-
szülhettek együtt a karácsonyra azok, akik eljöttek a Kö-
zösségi házban tartott kézmûves foglalkozásokra. A mé-
zeskalács díszítésén kívül különbözõ technikával lehetett
üdvözlõlapokat alkotni: így volt, aki hímzett, más hajto-
gatott és ragasztott, vagy szebbnél szebb idézeteket írt
a szeretteinek. Az együttlét és az alkotás öröme minden-
kinek megalapozta az ünnepi hangulatát. 

Decemberben a Zamárdi Betlehemezõ Társu-
lat is életre kelt. Próbáink után idén három nap vittük az
örömhírt! 22-én a lellei katolikus templomban léptünk fel,
majd utána rögvest Földvárra siettünk. Ott már vissza-
vártak minket az idõsotthon lakói tavalyi játékunk nyo-
mán. Nagy szeretettel fogadtak, és hálásan köszönték jó
hírt hozó játékunkat.  Két, egykori zamárdi néni számára
külön örömet jelentett, hogy találkoztak földijeikkel. 23-
án keltünk a nagy útra. A délszláv háborúban különösen
sokat szenvedett két, Eszék környéki falu, Kórógy és
Szentlászló lakóihoz igyekeztünk. Útközben Eszéken 
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igyekeztünk megmelengetni vendéglátóink szívét. Idén
azt az újítást is megléptük, hogy a �háziak� nevében, a
közönség soraiból kijõve szintén köszöntik a kis Jézust!
A Sulyom néptáncegyüttesünk négy párja köszöntötte
így a Kisdedet, mint tiszteletbeli kórógyiak. És ilyképpen
elmondhatjuk azt is, bekövetkezett néptáncosaink elsõ
határon túli szereplése! Aztán következett Szentlászló!
Az a falu, amelynek majdnem 500 házát mind szétlõtték
a szerbek. A helyi kultúregyesület vezetõi fogadtak min-
ket a mûvelõdési házban. Elõször Kocsis Lászlót hallgat-
tuk meg. 1991-ben, mint még hivatásos katonatiszt, õ
volt Szentlászló védõinek parancsnoka. Elmesélte rész-
letesen, mit éltek át az ostromgyûrûben, beszélt az
Arkan vezette csetnikek kegyetlenkedéseirõl, és amikor
már lehetetlen volt tovább védeniük a falut, elmondta,
300 méterre a szerbek állásaitól hogyan törtek ki egy le-
töretlen kukoricáson keresztül. Fontos élmény volt ezt
hallania csoportunk tagjainak, mert az élõ szó ereje hat
igazán a lélekre! Egyébként mindkét faluban bõven látni
még, sajnos, háborús házromokat. A 90-es évek számki-
vetettjeinek játszottunk tehát, a Szent Család szentlászlói
utódainak! Kedves megvendégelést követõen a viszont-
látás reményében búcsúztunk tõlük. Mohácson egy kel-
lemes estebéddel zárult turnénk. Szenteste várt ránk az
idei utolsó játék. Az éjféli mise elõtt templomunkban
idéztük meg a megváltásra vágyó, egyszerû emberek
Jézust köszöntõ misztériumát. Hadd emeljem ki, hogy
ekkorra Gáspár királyunk kidõlt, helyette Simon Józsi
ugrott be, aki ily módon �megmentette� a helyzetet.
Hogy miképp tudta Gáspár király szövegét �egybõl�, ki
látta ott, ki nem látta. Mindenesetre a háromkirályok tel-
jes létszámban mutatkoztak meg templomunkban is.
ELÕZETES:

A Magyar Kultúra Napját igyekszünk minden
esztendõben méltó módon megülni. Idén a mi szûkebb
hazánk, Somogyország hagyományai lesznek a közép-
pontban. A legjobb magyar népzenészek fogják meg-

idézni Somogy népzenéjét! Juhász Zoltán, Husi Gyula
és mások. A megye csodálatos tájai jelennek majd meg
eközben a nagyteremben. És a NABE helyi csoportjának
jóvoltából a közönség megízlelhet valódi somogyi étke-
ket! Aki teheti, jöjjön el! Aki nem teheti, addig van ideje
szabaddá tennie magát! Belépõjegy nem lesz!

Február 4-e, 17 óra: GALLA MIKLÓS: KITÁ-
RULKOZÓ STAND UP mûsora! Kedvcsinálónak álljon itt
a tõle kapott tájékoztató: 
�Idõtartam: másfél óra. A humorista ezúttal õszintén be-
szél élete olyan eseményeirõl, amelyekrõl eddig hallga-
tott. �Ami az önéletrajzomból kimaradt� � a címe az egyik
szegmensnek. �Ami nem maradt ki az önéletrajzomból�
� szól a másik. Kiderült, hogy nem csak fiktív sztorikból,
hanem valóban megtörtént esetekbõl is lehet poénos
mûsort összeállítani. Miklós vetítéssel egybekötve elme-
séli az interneten terjedõ kitárulkozós fotóinak történetét.
De lesz egy exkluzív, máshol nem látható kép is. A festé-
szet iránti új szerelmérõl is lesz szó poénos, szórakozta-
tó formában. Lehet fotózkodni is vele, de rendhagyó mó-
don nem csak a mûsor után, hanem aközben is! Az
énekléssel egybekötött vicces topogásról sem feledke-
zik meg, valamint elmeséli tavaly májusi, Eric Idle-lal, a
Monty Python csoport tagjával történt találkozását és
Laár Andrással való kibékülésének történetét is. Ezeket
követõen a mûsor megy tovább, mint a gõzmozdony,
durrannak a poénok. Ripityom!� A belépõjegy ára 1000
Ft lesz.

Végül ezúton szeretném megköszönni nyilváno-
san Makláry Góber Andreának a több mint másfél éves
munkáját! Nagyon lelkiismeretes és nagyon kedves kol-
leganõ talált más munkahelyet. Jó volt együtt dolgozni
vele. Minden jót, Andi!

Gál Péter (kh)
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Januártól átvehetõ a Tourinform irodában a 2017. 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, 2017. január
15-ig pótolni szíveskedjen. Köszönjük.

Rendezvénynaptár 2017

Folyamatosan várjuk a civil szervezetek, vállalkozók 2017.
évre tervezett rendezvényeit, amelyeket szeretnének a feb-
ruárban megjelenõ leporelló kiadványban illetve a város
honlapján, valamint a ZVTV képújságjában is megjelentet-
ni, és a 2016. 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 2017-ban is tartja aktív rész-
vételi szándékát a belföldi kiállításokon a város hírnevét és
vonzerejét növelendõ. A korábbi évekhez hasonlóan jövõre
is várjuk azon vállalkozások, szállásadók, illetve vendéglátó
egységek jelentkezését, amelyek szívesen részt vennének
velünk 2017. március 2-5. között az Utazás kiállításon a
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban akár személyes és
együttes megjelenésben a várost képviselve. Idén is önálló
standon veszünk részt az év legnagyobb belföldi kiállításán,
így személyes részvétel és kitelepülés is lehetséges (korláto-
zott számban), de ahogy eddig is, szívesen terjesztjük a már
elkészült vagy meglévõ kiadványaikat is személyes részvétel
nélkül. 
Részvételi szándékát 2017. február 20-ig várjuk írásban
vagy személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõ-
ben.

Információs füzet 2017

Idén kerül sor a helyi  vállalkozások, közérdekû informáci-
ók összefoglaló kiadványának, a Zamárdi Információs fü-
zetnek a szerkesztésére, amelyhez  várjuk minden eddigi
adatok frissítésében az abban eddig megjelent és az újon-
nan megjelenni kívánó vállalkozások, magánszemélyek se-
gítségét írásban az iroda email címére ( zamardi@tourin-
from.hu ), legkésõbb február 28-ig.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
· Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
· Zamárdi antológia: 2.000 Ft
· Orgona CD-k: 2.000 Ft
· Zamárdi séták: 550 Ft
· Pólók Zamárdi logóval még kaphatók,
kulcstartó, hûtõmágnes ( fa, mûanyag ), névjegy-
tartó, baseball sapkák, strandtáskák, bögrék, eser-
nyõ, toll+kulcstartó készlet,Orgona CD, naptár.

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 2017-ben 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.)

Nyitvatartásunk:
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:zamardi@tourinform.hu
Web: www.zamardi.hu

Török Ferencné köszöntése

Zamárdi város képviselõ-testülete decemberi
ülésén köszöntötte Török Ferencnét abból az
alkalomból, hogy 30 éve dolgozik könyv-
tárosként.
Csákovics Gyula polgármester úr mindanny-
iónk nevében megköszönte lelkiismeretes
munkáját. További jó egészséget, sok örömet,
jó munkát kívánunk, Ildi!
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KARÁCSONYI KONCERT

December 18-án immár hagyományosan karácsonyváró koncertet adott a Zamárdi Nõi Kar.A zsúfolásig
megtelt templomban a közönség szeretettel hallgatta a magyar és angol nyelvû karácsonyi mûveket. Vezényelt
Cziberéné Ráduly Irén, közremûködtek Czibere Balázs, Czibere Gréta, Horváth Balázs, Horváth Márton.
Köszönjük az énekkarnak, hogy sok munkával mindig ünnepélyessé, meghitté teszik az karácsonyvárást! 

M. Zs.



NABE HÍREK

A Nõk a Balatonért Egyesület zamárdi csoportja a Zamár-
di Tourinform Irodával és a Polgárõr Egyesülettel közösen
szervezte meg 2016. november 27-én, vasárnap a városi ad-
venti gyertyagyújtást. Köszönjük a jól sikerült ünnepséget a
fellépõknek is: a zamárdi óvodásoknak, Prigli Évának, Szé-
les Ágotának, Nagy Noéminek, Dávid Roland elõadómû-
vésznek, valamint az ünnepi beszédet Csákovics Gyula pol-
gármester úrnak. Köszönjük a sok finom süteményt az
egyesület tagjainak, továbbá Kiss Csabáné Évának az ad-
venti koszorú díszítésében nyújtott munkáját. 

A Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja 2016. de-
cember 4-én Gyõrbe kirándult. A délelõtt folyamán Gyõr
nevezetességeit néztük meg idegenvezetõnk, Torma Attila
segítségével. A leglenyûgözõbb a városháza díszterme volt,
amit felkészült és profi idegenvezetõnknek köszönhetõen
szintén megnézhettünk. Ezen kívül láttuk a Gyõri Nemzeti
Színház épületét, a bencés épületegyüttest, a . Loyolai

Szent Ignác bencés templomot, a Vastuskós házat, az .
Eszterházy-palotát, a Kreszta házat, a Bazilikát, és még na-
gyon sok jelentõs mûemléket, épületet, nevezetességet.   
A délutánt mindenki szabadon tölthette az adventi vásár-
ban, mely évrõl évre egyre szebb és nagyobb lett. 
Idén a barokk belváros legszebb utcáin és terein húzódott
végig a karácsonyi falu, ahol kapható volt sült gesztenye,
gyümölcs, puncs, kézzel készített csokoládé, forralt gyü-
mölcsbor, különféle ízesítésû kürtõs kalács, frissen sütött
pecsenye vagy kenyérlángos. A Duna partján fekvõ tér is
bekapcsolódott az adventi forgatagba. Innen gyönyörû kilá-
tás nyílt az ünnepi díszbe öltöztetett Kossuth hídra. A fõté-
ren kialakított mesevilág a gyermekek kedvence volt. Óriás
mesekönyv, kisvonat, körhinta állt rendelkezésre, és
fényképezkedni lehetett a rénszarvas húzta szánon. A fõté-
ren volt látható az óriási adventi koszorú és ember nagysá-
gú figurákkal benépesített betlehem is.
Fantasztikus élmény volt!

2016. december 12-én Nõk a Balatonért Egyesület Zamár-
di csoportjának képviselõi patronált iskoláinkba, Belegre és
Somogyfajszra látogatott. A két iskolába összesen 80 zsák
adományt vittünk, javarészt ruhanemûket, de volt 4 zsáknyi
könyv, 8 zsák játék, 5 zsák cipõ is. 
A belegi iskola 14 kisdiákja táncos mûsorral, ajándék raj-
zokkal várt bennünket. Mi egyéni csomagokkal készültünk.

A személyre szóló ajándékok között volt könyv, plüss figu-
ra, szaloncukor, kesztyû, bögre.

Somogyfajszon Vas Ernõ igazgató úr finom ebéddel vendé-
gelt meg bennünket. A nyolcadikos lányok pedig gyönyörû
tészta-díszekkel kedveskedtek nekünk. Mi télen használha-

tó, benti játékokat vittünk Somogyfajszra. Reméljük, segít-
ségünkkel még több csodát készíthetnek a gyerekek a kéz-
mûves foglalkozásokon.
Jó volt újra látni az ismerõs arcokat, és köszönjük a sok-sok
szeretetet, amit kaptunk!

2017. január 13.oldal Zamárdi Hírmondó
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Köszönjük mindenkinek az adományt, valamint a GAMESZ vezetõjének és dolgozóinak, valamint Csonka Andrásnak,
hogy segítettek egy szebb karácsony megvalósításában.

�Adjon Isten egészséget, kenyeret, bort,
tehetséget,
tiszta szívet, éles elmét, hitet adjon,
jó szerencsét!�

/Garai Gábor/

Békés, egészségben, eredményekben és örö-
mökben gazdag új esztendõt kívánunk!�

A 2017. év elsõ összejövetelén � szokásunkhoz
hûen � értékeljük az elmúlt év rendezvényeit.

�Nekem bevált, jó szívvel ajánlom� címmel
egészségmegõrzõ jó tanácsokat adunk egymás-
nak. / különös tekintettel arra, hogyan védekez-
zünk az idõskori memóriaromlás ellen/
Meghívott szakembereinkre emlékezve � veze-
tõségünk által felkínált lehetõségekbõl - közö-
sen határozunk arról, milyen témában hívjunk
elõadókat.
Szót ejtünk az évben várható sport, kézmûves,
kulturális programokról és szûrésekrõl is.
Az év kezdésekor most is azt kívánjuk, hogy az
�új év újat hozzon,  /de/Régi jótól meg ne fosz-
szon!� Folytassuk, ami bevált, változtassunk
azon, amin szükséges.
Szeretnénk tagjaink igénye és véleménye szerint
tervezni, hogy az méltó folytatása legyen a 2016-
ban lezárt elsõ 10 esztendõnek.

Januári összejövetelünk

MEGHÍVÓJA
Idõpont: 2017. január 9. /hétfõ/ 17 óra

Helye: Zamárdi Közösségi Ház

Napirendi pontok:
Számadás és tervezés:
/szûrések, elõadások, szabadidõs programok,

kirándulások/
Egészségmegõrzõ ötletbörze
Fél öttõl vérnyomásmérés, tagdíjak befizetése
Régi és belépni kívánó új tagjaink igényeire és
ötleteire számítunk!
Mindenkit szeretettel vár: 

az Egészségõr Egyesület
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KARITÁSZ HÍREK

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI

�Úgy érezzük, hogy amit te-
szünk, csak egy csepp a tenger-
ben. A nélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb volna a ten-
ger.�

/Kalkuttai Boldog Teréz/

December 3-án tartottuk adventi vásárunkat, de a
szokástól eltérõen nem a kultúrházban, hanem telep-
helyünkön, a Fõ utca - Honvéd utca sarkán lévõ épü-
letben.
Az óriási feliratnak, az újságban megjelent közle-
ménynek és a templomi hirdetésnek köszönhetõen
sokan megtalálták a hozzánk vezetõ utat. Annak elle-
nére, hogy a kínálat alig szorítkozott másra, mint ru-
hára, cipõre, bevételünk elérte az 55000 forintot. Ol-
csón és jól lehetett vásárolni; különösen gyermekhol-
mikból volt/van nagy választékunk.A karácsony elõtti
élelmiszergyûjtés - a korábbiakhoz hasonlóan - ered-
ményesnek mondható: több mint 170 kilónyi gyûlt
össze. Az - egy kivételével - helyi lakosok adománya-
iból.
16 zamárdi család karácsonyi asztalát segítettük meg-
teríteni. Az alábbiakban felsorolom, mibõl mennyit
oszthattunk szét:

Csoportunk egész évben segíti a rászoruló családokat ruhaadománnyal,bútor-
ral és lehetõségünk szerint élelmiszerrel. 2016-ban a kisgyermekes családoknak
HIPP bébiételt tudtunk osztani a védõnõk segítségével,melyet ezúton szeretnék
megköszönni!
Az iskolai, óvodai, Egészségõr Egyesület és a Segítõ Kezek jótékonysági báljá-
ra kenyérpirítót ajánlottunk fel tombolára. Támogattunk nemesdédi, torvaji és
bedegkéri családokat.
Októberben almát osztottunk a zamárdi és a balatonendrédi iskolákban és óvo-
dákban és családok között.

December nálunk a legmozgalmasabb az ,,Adni Öröm� akció keretében a szántódi Spar áruházban gyûj-
töttünk tartós élelmiszert. Válogattuk, csomagoltuk ,hogy karácsonyra odaérjen kis csomagunk.
2016-ban közel 100 csomag tartós élelmiszert osztottunk szét a közeli településeken.
Boldog új esztendõt kíván:

Máltai Szeretetszolgálat
zamárdi csoportja

bab: 2 kg
búzadara: 2 kg
cukor: 22 kg
csokoládé: 2 kg
dió /héjas/: 6 kg
dió/darált/: 0,5 kg
fûszerek: 0,5 kg

kakaó: 2 kg
kávé: 0,5 kg
kolbász: 6 kg
konzerv: 4 kg
lekvár, befõtt,
savanyúság: 22 kg
lencse: 3 kg

levespor: 8 zacskó
liszt: 24 kg
mák: 0,5 kg
margarin: 4,5 kg
méz: 1 kg nutella: 0,5 kg
olaj: 18 liter
pudingpor: 14 zacskó
rizs: 8 kg
só: 3 kg
szaloncukor: 4 kg
szárazsütemény/édes,
sós/: 1,5 kg

száraztészta: 20,5 kg
tea: 11 doboz
tej: 7 liter
üdítõ: 6 liter
vaj: 30 deka
zsemlemorzsa: 0,5 kg
zsír: 0,5 kg

A füstölt kolbászt és
4 kiló margarint a vásári
bevételbõl mi adtuk.

Hálásan köszönjük a rászorulók nevében is a sok-
féle élelmiszert, valamint a - helyi lakosok által fela-
jánlott - vásárlási utalványokat!

A megyei Karitásznak köszönhetõen vadonatúj
palackos gáztûzhelyhez és centrifugához jutott egy
nehéz körülmények között élõ zamárdi család, õsszel
pedig ugyancsak új kályhához egy másik rászorulónk.
Egyik támogatottunknak használható hûtõszekrényre
van szüksége, mert a meglévõ nem javítható.
Ha valaki tud segíteni, várjuk jelentkezését a 348 - 524
-es telefonszámon.

Minden hónap elsõ hétfõjén 14 - 16 óráig állunk
támogatóink és rászorulóink rendelkezésére.
/Legközelebb: február 6-án/.
Köszönöm a bennünket adománnyal felkeresõk segít-
ségét és karitászos önkénteseim áldozatkész
munkáját. Az õ nevükben is áldásos új esztendõt
kívánok a kedves Olvasóknak!

B. Sch. M.
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Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

Tel.: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

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban

Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság

Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2017. január 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP

Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

2017. január
Zamárdi plébániatemplom

csütörtök 17 óra

péntek 7:30

szombat 17 óra

vasárnap 8:30

Zamárdi üdülõtelepi kápolna

nincs szentmise

Balatonendréd

vasárnap 10 óra

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:


