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Babits Mihály:

Karácsonyi ének

Mért fekszel jászolban, ég királya?

Visszasírsz az éhes barikára.

Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:

mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma

jobb tán mint csillag-ür szele volna?

Jobb talán a puha széna-alom,

mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked,

mint gazdag nárdusok és kenetek?

Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:

kezed csak bús anyád melléért nyult�

Becsesnek láttad te e földi test

koldusruháját, hogy fölvetted ezt?

s nem vélted rossznak a zord életet?

te, kirõl zengjük, hogy megszületett !

Szeress hát minket is, koldusokat!

Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.

Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk

törékeny játékunkat, a reményt.

Békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag

boldog új évet kíván Zamárdi város

képviselõ-testülete
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SOMOGY MEGYEI ADVENTI SZOKÁSOK

�A latin adventus szó megérke-
zést jelent, ez a Jézus születésé-
re való felkészülés, a karácsony-
várás idõszaka.

Kimondottan az adventhez nem
kapcsolódnak szokások, annál in-
kább az ebbe az idõszakba esõ jeles
napokhoz, (András napjától
Ádám-Éva napjáig) mivel azt tar-
tották, hogy a szentek ünnepnapja-
inak varázsló ereje van. 

András napja. Mivel a név jelenté-
se férfi, férfias, ezért az egyik leg-
fontosabb férjjósló napnak számí-
tott. Számos praktikát ismer-
tek,amivel a férj nevét, foglalkozá-
sát vagy a házasságkötés idõpontját
tudták megjósolni. Ilyen volt pél-
dául a sokágú andráscsillag, mely-
nek csúcsaiban egy-egy férfinevet
írtak, és ezeket a csúcsokat egyesé-
vel letépkedték, csak egyet hagy-
tak, de ezt csak másnap reggel néz-
ték meg. Andrásoló szokások a ro-
rátékhoz (hajnali mise) is kapcso-
lódnak, például a szenteltvíztartó-
ba prószát szórtak, és ahányan be-
lenyúltak, annyi kérõje lett a lány-
nak.

Borbála napja. Hasonló tilalmak
kapcsolódnak hozzá, mint a késõb-
biekben taglalt Luca- naphoz, elsõ-
sorban a Dráva mentén. Ehhez a
naphoz kapcsolódó szokás a Bor-
bála-ág hajtatása. Volt olyan tele-
pülés, ahol 9 féle faágat tettek víz-
be, mindegyikre egy férfinevet tar-
talmazó cédulát kötöttek, és ame-
lyik elõször kivirágzott, olyan nevû
lett a férje a lánynak.

Miklós napja. A középkori erede-
tû Mikulás-járás diákszokás volt, a
Miklós püspöknek és kíséretének

beöltözöttek kisgyerekeket imád-
koztattak, vizsgáztattak, és tudásuk
szerint jutalmazták õket. A XX.
század elején az ún. Láncos Miklós
zajjal, lánccsörgéssel ûzte el a go-
nosz szellemeket. Az 1930-as évek-
tõl tették a gyerekek az ablakba a
cipõiket, hogy reggelre abban le-
gyen az ajándék.

Luca napja. Szent Lucia ünnepe
Európa szerte ismert, a legtöbb or-
szágban valamilyen szokás is kap-
csolódik hozzá. Luca-nap kapcsán
a tilalmak jutnak elõször az ember
eszébe. Ezek fõleg mosási és varrá-
si tilalmak, melyek a tyúkokkal
vannak összefüggésben. Ezen a na-
pon a háziasszonynak késõn kellett
felkelnie, hogy sok kotlósa legyen a
tavasszal. A kotyolás bõségvarázs-
lás, hogy többet tojjanak a tyúkok.
Kotyolni a gyerekek is jártak, de
szövege miatt az egyházi és iskolai
vezetõk tiltották, azonban nem si-
került betiltani, így inkább szalon-
képesebb szöveggel helyettesítet-
ték,például köszöntõket tanítottak
be a gyerekeknek. Egyes helyeken
kotyolófát is használtak. Ezzel a fa-
darabbal piszkálta a gazdaasszony
a tyúkokat, hogy jó kotlósok legye-
nek, vagy 13 részre vágták, és kará-
csonyig mindennap eltüzeltek be-
lõle egyet. A Luca széket minden-
hol ismerték, fából vagy vesszõbõl
készült, és aki ráállt az éjféli misén,
az felismerhette a boszorkányokat.
De a boszorkányok megharagud-
tak arra, aki felismerte õket, ezért,
aki a széket használta, hazafelé
menet mákot vagy lencsét szórt el
az úton, mert a boszorkányok ad-
dig nem mehettek tovább, amíg
össze nem szedték. Nem csak a bo-
szorkányt, hanem a jövendõbelit is
meg lehetett látni rajta. Emellett

számos férjjósló technika is kap-
csolódik e naphoz. Például fûzfa-
ággal is jósolnak, ha kivirágzik ka-
rácsonyra, akkor férjhez mennek a
következõ évben. A Luca napján
ültetett búza kikel karácsonyra, eb-
bõl meg tudják jósolni a jövõ évi
termést. Közepébe gyertyát téve a
�Luca-búza zöld színe az adventi
remény beteljesülését, a gyertya fé-
nye a Megváltó érkezését hirdeti�.

Tamás napja. Disznóölõ Tamás-
nak is hívják, mivel ezen a napon
szokták vágni a karácsonyra szánt
disznót. Ilyenkor alakoskodók jár-
ták a falut, ekkor volt szokás a
nyársdugás. A maskarába öltözött
legények a disznótoros házhoz va-
csora idején egy hosszú nyársat
dugtak be az ajtón, amire a háziak
kóstolót tûzdeltek.
Az 1980-as években falun és váro-
son egyaránt kezdett elterjedni az
adventi koszorú, mely a XIX. szá-
zadban Németországban jött divat-
ba elõször, ezen elõször 24 gyertya
állt, ebbõl gyújtottak meg minden-
nap egyet. Korábban csak a temp-
lomokban, késõbb a házaknál is
készítettek, de akkor már csak 4
gyertyát tettek rá.

Széles Ágota

Felhasznált irodalom:
Király Lajos (1995.): A kalendáriu-
mi jeles napok népszokásai és hie-
delmei Somogyban
Kapitány Orsolya � Imrõ Judit
(szerk. - 2001): Somogy megye
népmûvészete
Tátrai Zsuzsanna � Karácsony
Molnár Erika (1997): Jeles napok,
ünnepi szokások
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. szeptember 25-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Civil szervezetek beszámolói
- elfogadta az Egészségõr Egyesület, a Nõk a Balatonért zamárdi csoportja, a Zamárdi Baráti 

Kör és a Zamárdiak Zamárdiért civil társaság beszámolóit.

2. Forgács László közterület-használati ügye
- elvi szinten támogatja Forgács László vállalkozó kérelmét vízi kalandpark üzemeltetésére 

vonatkozóan a Kossuth Lajos utca környékén.  
- A konkrét döntés elõtt a képviselõ-testület a bizottság helyszíni bejárását követõen, késõbbi 

ülésén kíván dönteni, a vállalkozó részletes tájékoztatását követõen (helyszín nagysága, elhelye-
zendõ építmények, stb.). 

- a közterület-használatról szóló rendelet felülvizsgálatát is szükségesnek tartja a díjszabás 
meghatározása miatt.

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda 2017-2018 munkatervének elfogadása
- a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda 2017-2018. évi munkatervét elfogadja, és engedélyezi 

Barta Ilona óvodavezetõ kötelezõ, csoportban letöltendõ � heti 10 � óraszám alóli felmentését.

4. Fövenystrand kialakításával kapcsolatos tájékoztatás
- megtárgyalta Éri Balázs tervezõ tájékoztatását a zamárdi partszakaszon kialakítandó föveny-

strand terveirõl.
- kéri megvizsgálni, hogy a Kilátó és az Orgona utcai területek alkalmasak-e fövenystrand kiala-

kítására.
5. Energiamegtakarítási Intézkedési terv készítésére árajánlat megtárgyalása 

- megtárgyalta az Energiamegtakarítási Intézkedési Terv készítésére beérkezett árajánlatokat, és 
az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.-t bízza meg 91.970,- Ft+ÁFA/hó összegért. 

6. Zamárdi, repülõs emlékmûnél található sétány felújítási munkái
- a Zamárdi, repülõs emlékmûnél található sétány felújítási munkáinak elvégzésével a Kõvágó-Ép

Kft.-t bízza meg  4.003.869.- Ft + 27% ÁFA = 5.084.914.-Ft díjért az általános tartalék terhére.

7. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda kerítés felújítása
- a Napköziotthonos Óvoda kerítésének felújítási munkáinak elvégzésével a 2. sz. Mélyépítõ

Kft.�t bízza meg 3.902.599.- Ft + 27% ÁFA = 4.956.301.-Ft díjért.

8. Polgármesteri megrendelések utólag jóváhagyása
- utólagosan jóváhagyja
- a Swarco Kft. részére, a  Balaton Sound ideje alatti jelzõlámpa programmódosításra vonatkozó 

221.400,-Ft + ÁFA értékû, valamint 
- a BÉTA-Q Kft. részére a Svert Kupa elõtt a Bácskai utcai kikötõ karbantartó kotrásai munkáira 

vonatkozó 580.000,-Ft + ÁFA értékû polgármesteri megrendeléseket.

9. Zamárdi, Szent István utca déli oldalán lévõ telkek út/közmû terveinek elkészítésére érkezett 
ajánlatok elbírálása � út-, járda és csapadékvíz elvezetési terveinek elkészítése
- a Szent István u. déli oldalán lévõ telkek -út-, járda és csapadékvíz elvezetési terveinek elkészítésé-
vel a GEOPÁRD-FÖLD Mérnöki Kft. �t bízza meg  1.130.000.-Ft + 27% ÁFA = 1.435.100.- Ft
díjért.

10. Zamárdi, Szent István utca déli oldalán lévõ telkek út/közmû terveinek elkészítésére érkezett 
ajánlatok elbírálása � ivóvíz- és szennyvízcsatorna terveinek elkészítése
- a Szent István u. déli oldalán lévõ telkek - ivóvíz- és szennyvízcsatorna kiépítési terveinek 
elkészítésével a Sió-Hidro Bt.�t bízza meg  810.000.-Ft (0% ÁFA) díjért. 
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11. Zamárdi, Szent István utca déli oldalán lévõ telkek út/közmû terveinek elkészítésére érkezett 
ajánlatok elbírálása � út-, járda és csapadékvíz
- a Szent István u. déli oldalán lévõ telkek -közvilágítási terveinek elkészítésével a NORVILL Kft.�t

bízza meg  250.000.-Ft + 27% ÁFA = 317.500.- Ft díjért.

12. Zamárdi, Jegenye téren kialakítandó járda engedélyezési terveire megbízás
- a Zamárdi, Jegenye tér gyalogjárda engedélyezési terveinek elkészítésével-a Kaposút Bt.-t bízza

meg  350.000.- Ft + 27% ÁFA díjért. 

13. A helyi építési szabályzat �Üh-4� jelû építési övezetekre vonatkozó szabályozásának beépítettség 
maximuma tekintetében történõ módosítása 
- egyhangú, 6 igen szavazattal megalkotta 18/2017.(IX.26.)számú rendeletét Zamárdi város helyi

építési szabályzatáról szóló 1/2006. (I.20.) rendelet módosításáról.
A rendelet megtalálható a www.zamardi.hu honlapon.

14. 65 év felettiek köszöntése
- 2017. évben a 65 év felettiek köszöntésének idõpontját 2017. december 15. idõpontban hatá-

rozza meg.

15. Közvilágítás korszerûsítése
- megtárgyalta az E.ON részérõl tett közvilágítás korszerûsítésére vonatkozó projektet és az ezzel

kapcsolatos közbeszerzés kiírásával egyetért azzal, hogy a korszerûsítés az Önkormányzatnak 
plusz költségébe ne kerüljön.

16. Zamárdi, Zöldfa utca 10/a. szám alatti ingatlannal kapcsolatos övezeti átsorolási kérelem
megtárgyalta a Zamárdi, Zöldfa utca 10/a. szám alatti ingatlan övezeti átsorolási ügyét, és azt 
nem támogatja.

17. Kasselik Csaba közterület-használati kérelme
- megtárgyalta Kasselik Csaba kérelmét, és az általa mûködtetett vízi sportszer kölcsönzõ továb-

bi 5 évre történõ meghosszabbításával egyetért. Amennyiben vállalkozás formájában kívánják 
Kiss Gergellyel mûködtetni a vállalkozást, a cég alapítása után a bérleti szerzõdés módosításá-
nak a képviselõ-testület nem látja akadályát.

18. Hethland Kft. horgászversenyek rendezésével kapcsolatos kérelme
- megtárgyalta a Hethland Kft. kérelmét, és 2018-ban összesen 4 darab horgászverseny megren-

dezését engedélyezi, az elõzõ évi versenyekkel megegyezõen, kivéve, hogy a szabadstrand 
területére gépkocsival nem lehet behajtani.

- a kért idõpontokat abban az esetben tekinti véglegesnek, amennyiben más önkormányzati ren-
dezvénnyel nem ütköznek, ugyanez vonatkozik az önkormányzati eszközök, berendezések 
használatára is.

19. Zamárdi-felsõ vasútállomás mögötti tér rendezése
- a Zamárdi-felsõi vasútállomás mögötti parkra vonatkozóan Szentkuti Kiss Gábor tervei közül 

a 2. számú változatot fogadja el, 250.000,- Ft tervezési összegben.

20. Ustrzyki Dolne park tervezése, kivitelezése
- az Ustrzky Dolne parkra vonatkozóan Szentkuti Kiss Gábor tervét fogadja el, 300.000,- Ft ter-

vezési összegben. 
- a park kivitelezését és átadását is 2019. évre tervezi végrehajtani.

21. Zamárdi, Fõ utcai parkolónál (volt Krizsán telek) szegély kialakítása
- jóváhagyja a Fõ utcai, volt Krizsán teleknél lévõ parkoló szegélyének kialakítását zúzott kõ fel-

használásával, a Fecske Kft. árajánlatában szereplõ 437.223,- Ft kivitelezési összegért.
- egyetért a parkolóban kerékpár tároló elhelyezésével is.
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22. Zamárdi, Fõ utcai nyugati oldalán járda kivitelezése I. ütemben
- jóváhagyja a Fõ utca nyugati oldalának I. ütemben történõ térburkolását (Szélescsapás utcától 

az Esze Tamás utcáig, mindkét oldalon) a Fecske Kft. árajánlatában szereplõ  24.925.338,- Ft 
kivitelezési összegért.

23. Zamárdi, Fõ utcai nyugati oldalán járda kivitelezésével kapcsolatban mûszaki ellenõr kijelölése
- jóváhagyja a Fõ utca nyugati oldalának I. ütemben történõ térburkolásával kapcsolatban 

(Szélescsapás utcától az Esze Tamás utcáig, mindkét oldalon) a Pannon Gádor Mérnöki Iroda
Kft. megbízását a mûszaki ellenõrzésre, 155.000,- Ft+ÁFA összegben.

24. Zamárdi, Eötvös utca behajtásgátló javítása
- elfogadja az Eötvös utcai behajtás gátló javítására érkezett 321.680,- Ft+ÁFA összegû ajánla-

tot a Fulltech Team Épület- és Autóelektronikai cég kivitelezésében. 
- felkéri a hivatalt, hogy a károkozásra vonatkozóan a szükséges egyeztetéseket folytassa le, és a 

károkozót az okozott kár megtérítésére szólítsa fel.

25. Zamárdi, Kiss Ernõ utcai társasház, �A� blokk közterület-használati ügye
- megtárgyalta az �A� blokk vonatkozásában az önkormányzati terület engedély nélküli 

használatát, és amennyiben a társasház tulajdonosai egységesen igénybe kívánják továbbra is 
venni a közterületet, akkor az üzleti elõkertre vonatkozó díjszabás alapján kerüljön minden év-
ben kiszámlázásra a közterület-használati díj.

- Amennyiben bármelyik tulajdonos a fizetendõ díjjal nem ért egyet, a közterület eredeti állapo-
tát haladéktalanul vissza kell állítani a társasház tulajdonosainak költségviselésével.

26. Zamárdi, Klapka utca végén közvilágításra vonatkozó kérelem
- nem támogatja a Klapka utca végén közvilágítás kiépítését.

27. Eördögh Bertalan kártérítési igénye
- Eördögh Bertalan Zamárdi, Ponty utca 5. szám alatti lakos csapadékvízzel összefüggõ kártérí-

tési igényét elutasítja, a kérelmet nem tartja megalapozottnak.

28. Zamárdi, Szegfû utcai sólya rendezésére vonatkozó kérelem
- a Szegfû utcai sólyához vezetõ út aszfaltburkolattal történõ leburkolását nem támogatja.
- kéri, hogy a murvás utat a GAMESZ továbbra is tartsa karban.
- nem támogatja továbbá gépjármû behajtást tiltó tábla és egyéb eszköz kihelyezését az utca ele-

jére. 
- felkéri a hivatalt, hogy a partvédõmû ügyében a kezelõ felé a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.

29. Zamárdi, Dessewffy és Batthyány utcák felújítására vonatkozó kérelmek
- megtárgyalta a kérelmeket és az idei évi költségvetésben már nem lát lehetõséget az utcák 

felújítására.
- a jövõ évi költségvetés tárgyalásakor az utcák felújítását ismételten tárgyalni fogja.

30. Zamárdi, Bercsényi, Schweidel és Klapka utcák felújítására vonatkozó kérelmek
- megtárgyalta a kérelmeket, azokkal egyetért, de az idei évi költségvetésben már nem lát 

lehetõséget az utcák felújítására.
- a jövõ évi költségvetés tárgyalásakor az utcák felújítását ismételten tárgyalni fogja.

31. Háziorvosi rendelõk légkondicionálása
- egyetért a háziorvosi rendelõk légkondicionálóval történõ felszereléséhez az idei évi költségvetés-

ben az általános tartalék terhére.

Matyikó Zsuzsa



Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2017. december

Felhívás és tájékoztatás civil szervezeteknek, érintetteknek
a 2018. évi mûködési és kulturális célú támogatásokkal kapcsolatban

RÖVID HÍREK

Tisztelt Címzettek!  

Az Államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételérõl és az államháztartás körébe nem tartozó
természetes személyek, jogi személyek és egyesületek támogatási rendjérõl szóló 31/2014.(VI.24.) sz.
helyi rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a 2018-es évre -a rendelet mellékletét képezõ pá-
lyázati adatlapon- pályázatot nyújthatnak be mûködési- és kulturális célú támogatásokra legkésõbb
2018. január 15. napjáig Zamárdi Város Önkormányzatához (a benyújtási határidõ jogvesztõ)! (A
rendeletet megtalálják a www.zamardi.hu honlapon.)

Felhívom a figyelmet, hogy többek között nem részesíthetõ támogatásban az a pályázó, aki önkor-
mányzat által alapított közalapítványtól azonos céllal a pályázat benyújtásának évében támogatásban
részesült, továbbá az a pályázó, aki a megadott határidõig az elõzõ támogatással nem számolt el.

Érdeklõdés esetén Hoffmann Renáta Adóügyi-és Pénzügyi Osztályvezetõ nyújt felvilágosítást.
Tel: 84/ 348-711, 348-950/ 111 mellék.

dr. Kerekes Gyöngyi
jegyzõi feladatok ellátásával megbízott aljegyzõ

A 2017. évben Zamárdiban a zenés tömegren-
dezvények során nyújtott kimagasló szolgálat-
teljesítésükért polgármesteri pénzjutalomban
és elismerõ oklevélben részesültek a Siófoki
Rendõrkapitányság javaslatára 

Fodor Lajos r. fõtörzsõrmester
Kovács Péter r. õrnagy,

elismerõ oklevélben részesültek:

Fürst Dávid r. õrnagy
Wágner Antal r. õrnagy
Morcné Bolla Renáta r.õrnagy
Szucsáki Áron r. fõtörzsõrmester
Dr. Nagy Sándor István r. százados
Székely Béla r. fõhadnagy
Jócsik Mihály c.r. zászlós 
Sütõ József c.r. törzsõrmester
Horváth János c.r.alezredes
Csepregi Imre r. õrnagy
Kovács Krisztián r. százados.

Csákovics Gyula
polgármester
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MEGHÍVÓ

Zamárdi Város Önkormányzata ez évben is köszön-
ti a 65. életévüket betöltött polgárait a karácsony
közeledtével.

Ezúton szeretettel meghívjuk Önt a Közösségi Ház-
ban (Honvéd utca 6.) tartandó, ajándékozással
egybekötött mûsoros délutánra.

A zenés mûsor fõszereplõje Hûvösvölgyi Ildikó Kos-
suth-díjas színésznõ lesz.

Programunk 2017. december 15-én, pénte-
ken 14 órakor kezdõdik.

Zamárdi Város Önkormányzata nevében:
Csákovics Gyula polgármester sk

Az ajándék egy 3000 Ft-os Spar-vásárlási utalvány
- amelyet az életvitelszerûen itt élõk kapják -, átve-
hetõ személyesen vagy meghatalmazott útján a
rendezvényen. Az át nem vett utalványokat Szabó
Gábor képviselõ és a közterület-felügyelet munka-
társai kézbesítik, reményeik szerint még karácsony
elõtt.

Ha Ön a rendezvényen nem tud részt
venni, illetve az utalványt sem tudnák
önnek utólag kézbesíteni, van mód er-
re elõzetesen is december 8-ától, a
Kiss Jenõnével történõ telefonos
egyeztetés után.

Gál Péter képviselõ,
a Humán Bizottság elnöke

+36 30 332 5009

Kiss Jenõné,
a Humán Bizottság tagja

+36-30-217-6905

ÓVODA HÍREI

Október 25-én régi ovisainkat vártuk vendégség-
be. A kis elsõsöket nagy szeretettel és örömmel
fogadták az ovis barátok. Egy rövid idõre vissza-
változtak óvodássá, nagyon élvezték, hogy újra
önfeledten játszhattak a csoportokban és fogócs-
kázhattak az udvaron. Emlékül kitûzõket kaptak,
amit régi ovis jelük díszített. Mindannyian büsz-
kén viselve sétáltak vissza a tanító nénivel az isko-
lába. 
Novemberben nyomon követtük az idõjárás fo-
lyamatos változását, gyakoroltuk a helyes öltöz-
ködést. Heti téma volt nálunk az állatok télre va-
ló készülõdése. Játékosan bõvítettük ismereteiket
a költözõ madarakról, téli álmot alvó állatokról,
élelemgyûjtésrõl. Felhívtuk figyelmüket a madár-
etetés fontosságára is. 
November 7-én a nagycsoportosok színházba lá-

togattak. A �Hoppláda� címû bohócokról szóló
zenés elõadást tekintették meg. 
A Márton-napi hagyományok, népszokások és
Szent Márton legendája a hét folyamán minden
tevékenységbe beépült valamilyen formában. A
csoportokban mindenki elkészítette a saját libás
lámpását. Elsétáltunk Olasz Zsuzsa nénihez, aki-
nek az udvarában megcsodálhattuk hangosan gá-
gogó libáit. A hét zárásaként pénteken pedig
minden kisgyermek részt vett az udvaron egy kö-
zös libás körjátékozásban, amit aztán a témához
kötõdõ játékok kipróbálása követett. A keresgé-
lõs játék nagy kedvencük, ezúttal az eltûnt libato-
jások után kutathattak. Szorgalmasan morzsolták
a kukoricát, a teraszon pedig a jószívû Márton
köpönyegében lovagolhattak. Ügyességüket meg-
mutathatták csutkadobálás, tökös célba dobás és
tojás- gurítás során is. Ebédre libát ettünk, ami-
nek a csontjából megjósoltuk, hogy lesz hó a té-
len. Ennek a gyerekek nagyon megörültek, és
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már izgatottan várják az elsõ havazást. Ellátoga-
tott hozzánk a védõnõ is. Vali néni megnézte min-
denki hallását és látását.
A szülõknek ezúton is szeretnénk megköszönni,
hogy az elektronikai hulladékgyûjtésben ugyan-
úgy számíthattunk rájuk, és aktívan részt vettek,
mint a gesztenyegyûjtésben. 
Az õszi ismereteket rendszereztük, hiszen no-

vember végéhez közeledve lassan átlépünk a téli
idõszakba, ami óvodásaink életében egy nagyon
mozgalmas és várakozásokkal teli idõszak. De-
cember 3-án mi is részt veszünk majd az I. gyer-
tyagyújtáson az önkormányzat elõtt. Adventi és
téli énekekkel illetve versekkel színesítjük majd a
mûsort.

ISKOLAI HÍREK

November folyamán a 8. osztályosok középiskolai
nyílt napokon vettek részt, hisz lassan el kell dönteni-
ük, hol folytatják tanulmányaikat.

9-én a hetedikesek Siófokon színházlátogatáson vet-
tek részt.

10-én B.földváron rendezték a Bolyai területi anya-
nyelvi versenyt. Ezen a megmérettetésen 4 fõs csapa-
tok vehettek részt, s a mieink nagyszerûen szerepel-
tek. 
A Tolna, Baranya, Somogy megyei értékelésben
ugyanolyan kiemelkedõ eredményeket értünk el, mint
az elõzõ években. A 6. és 7. osztályosok remekeltek.
Csakúgy, mint tavaly, idén sem találtak legyõzõre.

A hatodikosoknál GAMAUF LUCA, EIDENPENZ
BIANKA, OROSZ BENEDEK és TÓTH MARTIN, a
hetedikeseknél BALOGH HANNA, BRUCKER PÉ-
TER, ERDEI CSENGE és GOUTH AMÁLIA alkotta
a csapatot. 
A nyolcadikosok- GÁL LÁSZLÓ, NAGY NADIN,
SZABÓ PETRA, TAKÁCS FLÓRA is kitettek magu-
kért. Õk a 2. helyet szerezték meg.
Fiúk, lányok, ügyesek voltatok! Gratulálunk minden-
kinek!

15-én az 5. osztályosokat vizsgálta meg a fogorvos
bácsi és a védõ néni, a hatodikosok és a 7.-es lányok
pedig oltáson estek át.

18-án a nyolcadikosok Budapesten töltöttek el egy
tartalmas napot. A Hadtörténeti Múzeum tárlatveze-
tése után a Hungarikumok Házába, a Vörösmarty té-
ri karácsonyi vásárba látogattak el. A Corvin-közi
megemlékezés után a 2-es villamos vonalán megcso-
dálták a budai panorámát, majd a Kossuth teret.

22-én zajlott a Simonyi helyesírási-, 23-án a Lotz
szövegértési verseny iskolai fordulója melyen nagyon
sok tanulónk megmérette magát.

27-én a hetedikesek a Perczel Mór Gimnázium la-
borjában mélyedtek el a fizika rejtelmeibe.

Lezajlott a Bolyai matematika csapatverseny megyei
eredményhirdetése. Itt is szép eredmények születtek.
A 7. o. csapata- Erdei Csenge, Brucker Péter, Szabó
Vivien- a második, a 8. /Takács Flóra, Gál László,
Borsos Krisztián, Szabó Bence/ és 6. /Gamauf Luca,
Eidenpenz Bianka, Bölcsik Zoltán, Tóth Martin/ osz-
tályos csapatok az 5. helyen végeztek.

H.J.
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

december

1-e, 17:00: a Lovas Szakosztály ülése

2-a, 15:00: a Motoros Baráti Kör estje

4-e, 9:00: Segítõ kezek tanfolyam vizsgái

5-e, 9:00-: vegyes vásár

5-e, 14:00-18:00: Az Óvodai Szülõi Munkaközösség adventi vására

5-e, 18:00-: Városi Mikulás-ünnepség óvodásoknak, alsósoknak. Fellép: a Budai Bábszínház

6-a, 9:00-: Segítõ kezek bankett

8-a, 11:00-: Színházi elõadás iskolásoknak

8-a, 17:00-: magánrendezvény

9-e, 16:00- : Vizsy Ferenc és Bodrogi Éva mesekönyv-bemutatója

11-e, 17:00: Egészségõr Egyesület adventi szeretetvendégsége

14-e, 9:00-: német használtruha-vásár

15-e, 14:00-: A zamárdi 65 év feletti nyugdíjasok adventi, karácsony elõtti köszöntése.

Fellép: Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész és énekes társai

18-a, 17:00-: Karácsony elõtti kézmûves készülõdés Gubányi Kata vezetésével

21-e, 17:00-: Karácsony elõtti kézmûves készülõdés Gubányi Kata vezetésével

22-e, 23-a: a Betlehemezõ Társulat fellépései

Keddenként 16:00: jóga-torna, 18:00: nõi kar; szerdánként 17:00: Reni-jóga; péntekenként 18:00:
Szakasztó népdalkör.

A Közösségi Ház munkatársai nevében az alábbi novellával kívánok békés adventet (fölösleges rohaná-
sok nélkülit, elmélyedésre valót) és áldott karácsonyt minden olvasónak � szeretettel! (GálP)
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Fekete István - Roráte

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint
az álmos gyerek szeme. Kicsit hu-
nyorognak, és még nem tudják: sí-
rásra vagy nevetésre nyíljanak-e,
vagy aludjanak tovább. Hát, csak
pislognak. Enyhe az idõ, a szél csak
a kerítések mellett lézeng, ámbár
elég hûvösen. Az ablakok néhol
nézik már a hajnalt, néhol nem, és
a csizmák nem kopognak a gyalog-
járón, inkább csak cuppognak. Né-
hol egy halk szó, néhol az se. Néhol
csak árnyak járnak, néhol kis lám-
pások imbolyognak, és mutatják,
hova kell lépni, ámbár hiszen sár
van mindenütt. Az ég még sötét, s
a nappal ágyát csak hinni lehet a
keleti égen, s ez elég. Egyébként
nem gondol rá senki, mert a búzák
kikeltek már, a krumpli a verem-
ben, s a jószág betelelt. Ajtó nem
csattanik, kiáltás nincs, a tegnap
gondja, mintha aludna, a mai még
nem ébredt fel, s a falu csak tiszta
önmagát viszi hajnali misére.

A külsõ mozgás befolyik a temp-
lomba  és megnyugszik. Suttog
még egy kicsit, vár, s amikor már a
gyertyák lángja is megnyúlik a vá-
rakozástól, felkiált az idõtlen vágy:
�Harmatozzatok, égi Magasok...�
Mise végére egészen bemelegedett
a templom; majdnem otthonos
lett, legalábbis így érezte ezt Baka
Máté az alszegbõl, de így érezte
Hosszú Illés is � ugyanonnan � bár,
ha tudták volna, hogy most egy vé-
leményen vannak, hát inkább nem
érezték volna. Nagy harag volt
ugyanis a két öreg között, kitartó,
régi harag, aminek már formája
sem volt, nem is emlékeztek, hogy
ló volt e az oka vagy asszony, min-
denesetre ragaszkodtak hozzá,
mint beteg szilva a fához.

És most bóbiskolva várják, hogy ki-
ürüljön a templom. Az ajtóban
még mozgás van, hát csak ülnek,
sõt Illés a lábát is kinyújtja, mert

úgy kényelmesebb. Illés nem szere-
ti a tolongást, de amúgy is ráér. Fél
szemmel odasandít Mátéra, hogy
mozdul-e már, de Máté nem moz-
dul... Amilyen kutya konok ember
volt világéletében � gondolja Illés �
azt akarja, hogy én menjek elõbb,
de abból nem eszel, pedig már a
gyertyákat is eloltogatta a dékány,
azaz a harangozó, szóval a sekres-
tyés. Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát
belesüllyeszti a meleg nyakravaló-
ba, és szeme szép lassan lecsukó-
dik.
� Nem! � ijedt meg. � Ezt igazán
nem szabad � és Mátéra néz, aki �
úgy látszik � elaludt.
- Ez hát el, a híres � mosolyodik el
� pedig három hónappal fiatalabb.
Nem nagy idõ, az igaz, de mégis-
csak fiatalabb. Aztán milyen sárga
a füle... akár a halotté...
� Jóságos Isten, csak nem lett vele
valami?!...Harag ide, harag oda � a
rothadt szilva is lepottyanik egy-
szer a fáról � csendesen odamegy,
és kicsit borzongva megérinti Máté
vállát:
� Hallod-e, Máté?? Máté felhor-
kan:
� No!
� és néz Illésre, mint a csodára. �
Te vagy az, Illés?
� Én hát, mondom megnézlek,
mert olyanformán ültél...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kõ-
szentek mosolyognak.
� Kicsit megszédültem � hazudja
Máté, de áhítattal, mert tele van a
szíve, és szereti most Illést így kö-
zel látni � már elmúlott.
� Na, hál Istennek, hát akkor men-
jünk.
És egymás mellett kicsoszognak a
templomból.
� Mi volt ez, Szentatyám? � néz fel
az egyik kis pufók angyal Szent Pé-
terre, amikor az ajtó becsukódott.
� Olyan meleg lett a szívem egy-
szerre.
� Két ember kibékült � mondja a
fõszent, és melegen sóhajt.
� Csoda! � suttog a kis angyal.
� Hát bizony a mai világban...

� És most mit csinálnak?
� Nézz utánuk, fiam.
A két öreg már Illés háza elé ért.
Az utca üres, a kémények lágy sely-
met füstölnek a reggelnek, s a ker-
tekben puhán békét álmodnak a
fák.
� Gyere be, Máté, régen voltál ná-
lunk � mondja Illés � lángost sütött
a lányom...
A kis angyal kérdõn néz a fõszent-
re:
� Mi az a �lángos�, Szentatyám?? 

A toronyban ekkor ütött hetet az
óra, s ettõl a földi hangtól megme-
revedtek újra a szobrok, de a mo-
solygás mintha ott maradt volna az
arcukon.

Õsz

Vágtat a nem létezõ,
Az illúzió, a bájoló idõ,
Hamarosan zárul az év,

Arany kalásszal,
Borral, gyümölccsel,
A tó vize álmosan,
Sóhajtva pislant,
Vágyja a csöndet,

Néha szikrát villant.
Az ember szól

Visszanézve, ez derék!
Egyet nyikordul

A sorskerék.
Hosszan zeng

Az esti harangszó,
Költözõ madár int

A magasból.
Dobbanó szív
Jóságot tanul,

A tóparton merengve
Nézem, víz az éghez

Hogy simul,
Sötét leplét borítja ránk

Csendesen az illatos este.

P. Zs.
2016-09-15
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Elkezdõdött a 2018-as fesztiválokra a jegyértékesítés:

VOLT fesztivál  2018. június 27-július 1.
Balaton Sound 2018. július 4-8. - Early bird december
7. csütörtök 12.00 órától
Sziget fesztivál 2018. augusztus 8-15. - következõ
jegyárforduló december 31. 12.00 óra

Irodánkban lehetõség van fizetni: (készpénzen kívül)
bankkártyával, SZÉP kártyával, egyéb elektronikus
cafeteria kártyákkal, utalványokkal.
(Bõvebb tájékoztatás jegyárakról, kezelési költ-
ségekrõl, fizetési lehetõségekrõl, programokról az
adott rendezvény honlapján található.) 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Pólók  zamárdis logóval több színben és

méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegy-
tartó, baseball sapka, strandtáska, bögrék,
esernyõ.

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

Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására
alkalmas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft / db

Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft / db

Nyitva tartásunk:
December 9-ig hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig
vagyunk nyitva; (hétvégén zárva).
December 10-tõl irodánk zárva tart.
Nyitás: január 3. szerda, 8:00 óra

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

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

A TUDATOS GYÓGYULÁS KULCSA 

Novemberi összejövetelünk szép számú hall-
gatóságot vonzott a városháza nagytermébe. Vendé-
günk, dr. Darnói Tibor az igazi gyógyuláshoz ígért
segítséget, és ígéretét messzemenõkig betartotta.
Nem könnyû másfél órás elõadását néhány mondat-
ban összefoglalni, mert az összegzés édeskeveset
éreztet az est lélekemelõ hangulatából. 

Ahogy a körülöttünk lévõ világot, úgy a mi szer-
vezetünket is szigorú � akaratunktól független -
törvények mûködtetik. Tudományosan és saját ta-
pasztalatunk által bizonyított tény, hogy minden gon-
dolat és érzelem kihat fizikai testünkre. Nem ép test-
ben van ép lélek, hanem ép lélek ad ép testet. Be-
tegségeink igazi okai lelki eredetûek. Lelkünk har-
móniája nélkül nincs egészség.            

A hallgatóság
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�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület  hírei

A gyógyuláshoz � szokták mondani � elenged-
hetetlen a hit. Igen, fontos, de nem elég. A hitbõl a
megtapasztalás vezet el a tudásig. A gyógyulás
kulcsa a tudatosság! A törvények ismeretének fé-
nyében tudatosan törekedjünk a változtatásra, lelki
békénk megteremtésére. Ha nem változtatunk, fenn-
tartjuk a betegség forrását, nem gyógyulunk meg.  A
gyógyulás, ahogy a betegség is, a lélekbõl indul ki. �
Ha lelkedben béke van, a testedben sem dúl hábo-
rú�- ezzel a mindnyájunknak szóló fontos üzenettel
zárta elõadását Darnói doktor. Meg azzal a kéréssel,
hogy tetszésünket tapssal ne fejezzük ki. Kérte �
akárcsak annak idején Papp Lajos professzor -, hogy
egy percre elcsendesedve figyeljünk befelé önma-
gunkra.  A közös csenddel zárt együttlét maradandó
élményt jelentett számunkra.  Értelmünkre és szí-
vünkre is hatott.

A hiteles, személyes tapasztalatokkal és tudo-
mányos érvekkel alátámasztott elõadás arra ösztö-
nöz, hogy elinduljunk vagy tovább lépjünk a testi-lel-
ki egészséghez vezetõ úton. Úgy éljünk, hogy lelki-
szellemi gyakorlatokkal, tudatos belsõ munkával fe-
lülmúljuk elõzõ napi önmagunkat. Hogy �öntudatlan
szellemi lénybõl tudatos szellemi lénnyé váljunk�.
/Rudolf Steiner/ Ne csak fizikai testünket tápláljuk ér-
tékes étellel, itallal, hanem adjuk meg a léleknek is a

minõségi táplálékot. Az elõadástól igazi szellemi-lelki
muníciót kaptunk. És választ az igazi gyógyulás titká-
ra. A csodára, amit nem másban, magunkban kell
keresnünk. A csoda bennünk van!    �Csak� tennünk
kell érte! Elõadónk megígérte, hogy a tõle segítséget
várók a jövõben is számíthatnak rá. Folytatás követ-
kezik! Darnói doktort Zamárdiba szeretettel vissza-
várjuk.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván az
Egészségõr Egyesület.

Ez történt 2017-ben

Lassan mögöttünk hagyunk egy évet, az év eseménye-
it, örömteli és munkával zsúfolt napokat. Elkezdõdhet
a számvetés, ha nem is hivatalosan, de magunkba te-
kintve összegezhetjük, mit tettünk meg, és mit nem
tettünk meg.
Mi is áttekintettük az elmúlt évet, és az alábbi elvég-
zett dolgainkat vettük számba. 
A �Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület ebben
az évben kilenc eseményt szervezett. Vendégünk volt
Orbán Erika, Czobor Éva, Gyócsi László, Vizsy Fe-
renc írók. Öt könyvbemutatónkkal rekordot döntöt-
tünk 2017-ben. Tálos Ágota szervezésében az idén is
megvalósult a VIII. Mûvésztábor, melynek visszatérõ
lakóit is köszönthettük Zamárdiban.
Hazai pályán négy kiállításunk volt (Mûvésztelep nyi-
tó és záró kiállítása, Csavlek András Munkácsy�díjas
festõmûvész kiállítása, Bodrogi Éva keramikus kiállí-
tása. Siófokon Tálos Ágota festészet, Veit Judit fotó
és Bodrogi Éva kerámia-alkotásait láthatta a közön-
ség.
Az összetartozás napján, június 4-én megszerveztük a
megemlékezõ ünnepséget. Széles Ágota vezetésével

fellépett a Szakasztó Népdalkör.
Margó György megkoszorúzta a
nagyapja által készített és 1927-ben a településnek
adományozott �A magyar fájdalom� szobrot.
A Szakasztó Népdalkör immár másodszor lépett fel a
NABE által szervezett �Madárijesztõ�, játékos, vidám
rendezvényen. A karácsony elõtti napokban Balato-
nendrédet örvendeztetjük meg egyórás mûsoros ösz-
szeállításunkkal.
Szakáli Annának három könyve került bemutatásra, a
Pillantás (Tálos Ágota festményeivel), a Lángoló tûz-
madár (a Magyar Elektronikus Könyvtárba is beke-
rült ez a kötete, Bodrogi Éva illusztrációival), Elfutott
életek (novellás kötet Rákóczi Zoltán grafikáival)
A Berkenye-kör elkészítette Zamárdi 2018-as, A/3-as
méretû falinaptárát. Igényes kivitelezésben, zamárdi
képekkel, a Berkenye-kör író tagjainak verseivel. A
naptár jegyzetelhetõ részén halványan áttetszõ, más
fotók grafikai képei láthatók.
Az Egyesület több egyesülettel is kapcsolatot tart, és
kölcsönösen részt vesznek egymás  kulturális esemé-
nyein. Például a Szántódi Kötõdésû Írók Társasága, a
Siófoki Helyi Érték Egyesület, ahol a Berkenye-kör
tagjai közül többen szintén egyesületi tagok. 
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Bár a Berkenye-kör kis létszámú egyesület, az alkotó
munka mellett, fentiekbõl is látható,  mozgalmas élet
folyik. 
Az Egyesület tagsága megköszöni a munkájához nyúj-
tott segítséget az Önkormányzatnak, a Polgármesteri
Hivatalnak, a civil szervezeteknek, és azoknak az iro-
dalom- és mûvészetkedvelõ magánembereknek, akik
rendezvényeiket megtisztelik jelenlétükkel. Csendes
várakozással és nyugalomban töltött adventet kívá-
nunk, kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet
mindannyiuknak!
Zamárdi, 2017. november 22.
Berkenye-kör tagsága nevében

Szakáli Anna

Szakáli Anna
Egy kicsike gyermek

Fenyõfa és szaloncukor,
csillogó gömb és ajándék,
diós kalács, mákos kalács,
ránk rakódott kellék.

Nem értük van a karácsony,
nem miattuk gyúl ki a fény.
Nem miattuk jött el hozzánk 
a Szeretet és a Remény.

Édesanyja elringatja.
Vajon mit álmodik? 
Egy kicsike gyermek
világ baján sóhajtozik.

Jászol mellett térdepelve
angyal énekel: Glória!
S felszökik a bársony égre
Betlehem fénylõ csillaga.

Érte égnek a fények
utcákon, tereken,
megújulnak a szívek
áldott szeretetben.

Érte van a karácsony,
érte csillog a sok fény,
s ha Õ velünk marad, 
velünk marad a Remény.

2017. november

Sivatag születik a Kárpát-medencében?
TERMÉSZET
2007. 10. 03
Drámai változás zajlik a Kárpát-medence természetes élõvilágában, aminek
nemcsak a klímaváltozás az oka. Az ember is évtizedek óta rombolja a tájat �
rövid távú céljainak oltárán áldozza fel saját jövõjét. Hagyunk-e élhetõ Földet
utódainkra? A kutatók erre keresik a választ.

Mérések, fizikai és kémi-
ai vizsgálatok igazolják,
hogy a légkör széndioxid-
tartalmának drasztikus
növekedése emeli Föl-
dünk átlaghõmérsékle-
tét. Az emelkedés az el-
múlt száz évben 0, 8 Cel-
sius fok volt, melybõl 0, 6
az utóbbi 30 év számlájá-
ra írható. A prognózisok
szerint, ha ez a folyamat
tovább folytatódik, 2100-
ra a Föld átlaghõmérsék-
lete további 2-4 Celsius
fokkal emelkedik majd.
A melegedés hatásait éghajlatunk változásában már napjaikban is érezhetjük.
Európában a tavasz elõbb köszönt be, a nyár szárazabb, a telek enyhébbek. Fo-
kozódnak az idõjárási szélsõségek: gyakoribbak a rendkívül száraz, forró nyári
periódusok és az intenzív zivatarok. A világ más tájain is hurrikánok, árvizek,
hõhullámok figyelmeztetnek arra, hogy Földünk éghajlati rendszere kibillent
korábbi egyensúlyából. Hogy mi történik e közben a földi élet alapjául szolgáló,
évmilliók alatt kialakult � az emberi tevékenység által már amúgy is erõsen meg-
bolygatott � ökológiai egyensúllyal, a természetes rendszerek stabilitásával és
anyagforgalmával? Számos országban keresik erre a választ a kutatók.

NABE HÍREK
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Kísérleti sivatag a Kiskunságban
A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézetének kutatói évtizedek óta vizsgálják a Kár-
pát-medence természetes növénytakarójának változásait.
Kísérleteik egyik központi területe a Kiskunságban lévõ
Fülöpházi buckavidék, ahol európai összehasonlításban is
jelentõs nagyságú területen maradt fenn az eredeti, ter-
mészetközeli száraz gyep és erdõssztyepp-vegetáció. Itt
kezdték el kutatni évtizedekkel ezelõtt a gyepek struktúrá-
ját és dinamikáját, a felhagyott szántók beerdõsülésének fo-
lyamatát.
2001-ben az Európai Unió támogatásával a klímaváltozás
ökológiai hatásainak kísérletes vizsgálata indult el
Fülöpháza mellett. Az Európa hat országában azonos mód-
szertan alapján indított VULCAN projekt keretében kísér-

leti telep létesült, ahol 20 m2 -es parcellákon szárazság- és
hõkezelést alkalmaznak. A hõkezelt parcellákban éjszakai
fóliaborítással csökkentik az éjszakai hõkisugárzást. A szá-
razságkezelt parcellákban pedig májusban és júniusban esõ
esetén egy behúzódó fólia vezeti el a csapadékot. Ezzel szi-
mulálják a klímaváltozást, vagyis az átlaghõmérséklet emel-
kedését és a csapadék csökkenését. Így prognosztizálható,
hogy a globális felmelegedés milyen hatással lesz a termé-
szetes növénytakaróra, milyen változások következnek be a
gyep és cserjés társulásokban. A kutatás vezetõje, dr. Láng
Edit az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének tu-
dományos tanácsadója kísérleteik tapasztalatait így össze-
gezte:
�Vannak olyan növények, amelyek jól tûrik az átlaghõmér-
séklet emelkedését, és vannak, amelyek kevésbé. Így a klí-
maváltozás egyes növények elszaporodását idézheti elõ,
míg más növények háttérbe szorulnak. Ennek eredménye
lehet, hogy a ma koordináltan mûködõ rendszerek meg-
bomlanak: eltûnhet az a szervezettség és rendezettség, ami
napjainkban egy természetközeli ökoszisztémában még lé-
tezik. Még nagyobb veszélyt jelent az élõvilágra és annak
stabilitására az idõjárási szélsõségek gyakoriságának foko-
zódása. Az egymást követõ extrém száraz évek, � amire már
volt példa 2001-2003 között �, fokozottabban károsítják az
élõvilágot, az anyagforgalom menetét és a biodiverzitást (a
biológiai sokféleséget). Hiszen a földi élet folyamatossága a
természetes rendszerek ciklusokba szervezett anyagforgal-
mán múlik. Ha a termelõk, fogyasztók, lebontók hármas
funkcionális sokszínûsége megszûnik, vagy valamelyik nagy
komponens kiesik, akkor veszélybe kerül a földi élet fenn-
maradása.�

Futóhomok és aszály
Ám nemcsak azt kutatják a tudósok, hogy a kontinensün-
kön és a Kárpát-medencében a klímaváltozás miatt miként
alakul át a természetes vegetáció, hanem azt is, hogy az em-
beri tevékenység, a tájhasználat miként fokozhatja, vagy
csökkentheti a klímaváltozás negatív ökológiai hatásait.
A jégkorszak óta eltelt tízezer évben stabil növényzet jött
létre a Kárpát-medencében. Ezt számos bennszülött, ende-
mikus faj is bizonyítja. Ám legalább hatezer éve az ember is

része e vidéken kialakult mozaikos tájnak. A kiskunsági ho-
mokbuckás területen a túllegeltetés miatt mozgásba lendült
a homok a 16. és a 18-19. században. És míg ötszáz évvel ez-
elõtt természetes úton települt vissza a növényzet, kétszáz
éve fásítási program indult a futóhomok megkötésére Ek-
kor került ide az észak-amerikai eredetû akác, amely akko-
riban jó megoldásnak tûnt. Ám azóta tudjuk, hogy draszti-
kusan megváltoztatja a környezetét � nitrogénban dúsítja
az amúgy sovány homoktalajt � és kiszorítja az eredeti nö-
vényzetet. Ökológiai szempontból szintén rossz döntés volt
40-50 évvel ezelõtt a feketefenyõ tömeges telepítése is.
Ezek és más behurcolt tájidegen fajok veszélyeztetik a buc-
kás vidéken évezredek alatt kialakult változatos, mozaikos
vegetációt, és növelik a tüzek kockázatát.

Kiváló vizsgálati terület a Fülöpházi homokbuckák közpon-
ti része, hiszen ezt 1945-tõl katonai gyakorlótérként hasz-
nálták, majd 1975-tól a Kiskunsági Nemzeti Park védett te-
rülete lett. Így a természetes vegetáció és annak változásai
jól tanulmányozhatók. Dr. Rédei Tamás, a MTA Ökológiai
és Botanikai Kutatóintézetének tudományos munkatársa
azt vizsgálja itt, hogy a Kiskunságban az ismétlõdõ aszályok
hogyan hatnak a vegetáció hosszabbtávú változásaira.
�A szélsõségesen aszályos 2000-es és 2003-as év nagy pusz-
títást okozott a vegetációban. Ám a természetesebb állapo-
tú, erdõfoltokkal mozaikos gyepekben a gyeppusztulás jó-
val kisebb mértékû volt, a regeneráció pedig gyorsabb, mint
ahol átalakították a terület eredeti vegetációját. A baj csak
az, hogy a természetes vegetációval borított területek kö-
zött nincs elég kapcsolat. Így nem tudnak vándorolni a fa-
jok, és nem találhatják meg azokat a menedékeket, ahol át-
vészelhetik a számukra kedvezõtlen idõszakot.�

Vízhiány és özönnövények
Nem csak az aszályos idõszakok szaporodása, hanem em-
beri tevékenység is próbára teszi a vegetáció túlélési képes-
ségét. Az elmúlt évtizedekben a szikes tavak és idõszakosan
vízzel feltöltõdõ laposok tucatjai száradtak ki, nádasok tûn-
tek el a Homokhátságon. Ott, ahol 50 éve még Európa leg-
sósabb szikes tava, a Szappanszék volt � partján fürdõhá-
zakkal, vízén csónakázó emberekkel � már csak port kavar
a szél.

De nemcsak a vizes élõhelyek százait ítélte halálra a csator-
názás, a belvízelvezetés és a szénhidrogének utáni kutatá-
sok közben felelõtlenül átszakított vízzáró rétegek, hanem
a kutakból is eltûnt a víz. Általános jelenség lett a vízhiány.
Az egyre gyorsabb ütemben kiszáradó területrõl növényfa-
jok tûnnek el, vízi- és gázlómadarak vándorolnak más vi-
dékre.
A vízhiány miatt a talaj termõképessége is változik, az ag-
rárgazdálkodás háttérbe szorul. Egy évszázaddal ezelõtt
több mint másfélszáz tanyán gazdálkodtak a buckavidéken,
napjaikban már csak néhányon laknak. A változó klíma, a
csökkenõ talajvíz és az emberi tájátalakítás együttes hatásá-
ra megritkulnak az õshonos növény- és állatfajok, csökken
a biodiverzitás, miközben behurcolt gyomnövények tucatjai
özönlik el és rombolják a tájat.



Az ismétlõdõ aszályok következtében az évelõ növények
visszaszorulása és az egyévesek felszaporodása, egyfajta
elsivatagosodás figyelhetõ meg a kiskunsági homokbuckák
területén. Intõ jelként medvekaktusz virul az orgoványi
buckák között. Betelepedése azt is jelzi, hogy olyan növé-
nyek jelennek meg, amelyek inváziójukkal a mediterrán vi-
dékeken már sok problémát okoztak.
Az utódok öröksége
A kutatók a Duna-Tisza-közi Homokhátság 16, ötször öt ki-
lométeres területén azt is vizsgálják, hogy a tájhasználat és
annak jelenleg is zajló átalakulása miként befolyásolja a
biodiverzitást. Arra is kíváncsiak, hogy az élõvilág sokféle-
ségének megõrzése milyen gazdasági haszonnal vagy vesz-
teséggel járhat � magyarázza dr. Kröel-Dulay György, a
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének tudomá-
nyos fõmunkatársa.
�Napjainkban az agrárgazdálkodás visszaszorul a térség-
ben, növekednek a felhagyott szántók, szõlõk. Számos he-
lyen azonban még az erdészeti ültetvényeket sem lehet gaz-
daságosan fenntartani. Ezeket a mûvelésbõl kikerülõ, vagy
jelenleg is csak gazdaságtalanul hasznosítható területeket -
amelyeken sok esetben regenerálódik a természetközeli ve-
getáció � fel lehetne használni arra, hogy növeljük a termé-
szetes vegetáció kiterjedését, az elszigetelt foltok közötti
kapcsolatokat, és ezáltal a fajok vándorlási lehetõségét. Hi-
szen a természetközeli állapot és a biológiai sokféleség
megõrzése csökkenti a klímaváltozás drámai hatásait, és
esélyt teremt arra, hogy fennmaradjon az élõvilág évmilliók
alatt kialakult stabilitása�
A recept tehát egyszerûnek tûnik: a sokszínû, eredeti nö-
vényzet és egy ökológiai szempontokat figyelembe vevõ táj-
gazdálkodás csökkentheti a klímaváltozás negatív hatásait.
A kérdés már csak az, hogy a kutatások eredményeit figye-

lembe veszik-e egy-egy vidék tájhasználati döntéseiben.
Ezek mentén születnek-e meg az országos és a regionális
szintû támogatási rendszerek például extenzívebb gazdál-
kodásra, erdõtelepítésre. Az idõ sürget: egyre több kutató
szerint nem évtizedeink, hanem csupán néhány évünk van
rá, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyekkel a változá-
sok sebessége az elviselhetõ szintre mérsékelhetõ; ha már
meg nem is állítható.

Fotók: Kovács Olivér
Forrás:http://www.ng.Termeszet/2007/10/Sivatag szuletik a

Karpat medenceben
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2018. január 6-án szombaton indulunk a templom térrõl 13 órakor.
A Szamárkõ és a kilátó érintésével a felújított sárga turista jelzésen haladunk a Vaskeresztig ,ahol tüzet ra-

kunk, s nem kizárt a szalonnasütés sem .

VÍZKERESZTI TÚRA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kíván a Nõk a Balatonért Egyesület

zamárdi csoportja.
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�A jótettek a szeretet láncát alkotó 
karikák�

Kalkuttai Szent Teréz/

Ebben az évben is szeretnénk meg-
tartani adventi vásárunkat. Tervezett dõpontja: de-
cember 9., szombat, 9 és 16 óra között. �Házon be-
lül�, tehát a Fõ utca - Honvéd utca sarkán álló épü-
letben rendezzük meg. Ehhez kérjük a zamárdi lako-
sok és nyaralótulajdonosok segítségét. Szívesen
fogadunk jó állapotú - tiszta - cipõt, ruhanemût, fe-
leslegessé vált dísztárgyakat, házi készítésû befõt-
tet, lekvárt, savanyúságot. A bevételbõl azokat sze-
retnénk támogatni, akiknek az alacsony vásári ár
sem elérhetõ.

Tartós élelmiszert is gyûjtünk - lisztet, cukrot, konzer-
vet, olajat, tejet, száraztésztát stb. -, melybõl kará-
csonyi csomagokat állítunk össze a nehéz körülmé-
nyek között élõ helyi családoknak, egyedülállók-
nak. 2016 Jézuska-ünnepe elõtt - adományozóink-
nak köszönhetõen - az összegyûlt 180 kiló élelmi-
szerbõl, felajánlott SPAR - utalványokból 16 helyre
tudtunk vinni �szeretetcsomagot�.

Itt köszönöm meg a GAMESZ vezetõjének, Hajmási

Beának, valamint a sofõröknek, Domján Zolinak,

Lajosnak és Tamásnak a karitászos útjainkhoz biz-

tosított teherautós segítséget.

Ugyancsak köszönet illeti Barkóczi Lászlót, a tabi

Házi Sajtmanufaktúra tulajdonosát, aki a zamárdi

Karitász - csoportnak felajánlotta segítségét sajt-

adomány formájában.

A vásárra szánt portékákat a plébániahivatalban le-

het leadni - Friesz Enikõnél - munkanapokon 8-12-ig,

valamint december 4-én, hétfõn 14 és 16 óra között a

Karitász teremben. Tartós élelmiszer hozatalára a

rendezvény után is van lehetõség: december 11-én,

hétfõn 14-16 óráig �nyitottak� vagyunk ugyanott.

Az adventi vásárhoz nyújtott segítségüket és a kará-

csonyi csomagokhoz szánt adományaikat elõre is

köszönik a Karitász - csoport tagjai.

Telefonos elérhetõségünk:
348 � 524, 30 - 373 - 4760

Karitász hírek



Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2017. december

ÜNNEPI RÁHANGOLÓDÁS
A SZENT KRISTÓFFAL

Egész decemberben ajándékkal és kedvezmé-
nyekkel várjuk a vendégeinket.

� Új, adventi, ünnepi ételek a decemberi étlapon
� Ajándék adventi forró puncs mézeskaláccsal 

vagy narancsos forró csoki a fogyasztás mellé. 
� Hétfõtõl péntekig 17 és 20 óra között 10% ked-

vezmény a teljes fogyasztás árából. 
� Szombat, vasárnap nyitvatartási idõben

(szo-12.00-21.00, v 12.00-18.00)
5% kedvezmény a teljes fogyasztásból. 

DECEMBER 31.

FERGETEGES RETRO SZILVESZTER
Fellépõk: KOZMIX, HIP HOP BOXZ O.G.

DUCK, V-TECH
Svédasztalos vacsora 9.900,-Ft/fõ

Részletes információ: www.stkristof.com,
facebook.com/stkristof

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Koccintson velünk az új évre!!!

Áldott, békés ünnepeket kívánunk minden
kedves régi és leendõ vendégünknek és

partnerünknek!

a Szent Kristóf csapata 

KEDVES SZÜLÕK!  KEDVES GYEREKEK!

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõ gyermekes
családot a

2017. december 9-én 16 órától a Közösségi
Házban tartandó: a KÉT HANGYA KALANDJA
címû mesekönyv bemutatójára.

Vizsy Ferenc Mosonmagyaróváron élõ író kalau-

zol el a hangyavilág mindennapjaiba. 
A történetekben szereplõ kis fekete fahangyák
éppen olyanok, mint az embergyerekek. 

A két fõhõs Fekete Levél és Barna Kéreg is gyak-
ran kerül nehéz helyzetbe, de mindig ügyesen ki-
vágja magát a bajból. A mesélve tanító könyv a
barátságról, az önzetlenségrõl, áldozatkészség-
rõl, bátorságról és a szeretetrõl szól.

Bodrogi Éva Zamárdiban élõ tanárnõ készítette az
illusztrációkat, melyek minden bizonnyal segítsé-
get jelentenek majd az olvasóknak, hogy köny-
nyebben tudják elképzelni a Fekete Hangyaboly
és a Tölgyvölgyi hangyakolónia apró lakóinak
életét.
A programban részletek hangzanak majd el a me-
sékbõl és a történetekrõl készült rajzok kiállítás
formájában láthatók majd a falakon.



2017. december 19.oldal Zamárdi Hírmondó

Gránit, márvány, andezit, travertin,
mészkõ burkolóanyagok, lépcsõk,
párkányok

Hõszigetelõ rendszerek:
EPS, Grafitos rendszer

Gipszkarton és tartozékok

Szigetelõ anyagok: 
polisztirol, üveggyapot, bitumenes lemez

Ömlesztett anyagok: 
sóder, homok, murva, kulé kavics

Téglák: 
B30, Uniform, Ytong, Porfix, válaszfal tégla

Zsákos anyagok:
cement, mészhidrát, oltott mész, esztrich,
vakolatok, ragasztók

Útépítési anyagok: 
útszegélyek, kerti szegélyek

Vízépítési és csatornázási anyagok:
KG és PVC csövek, idomok, szerelvények,
betoncsövek, kútgyûrûk, akna elemek, me-
derlapok, KPE csövek, folyókák

Vasanyagok:
betonacélok, síkhálók, zártszelvények,
lapos és szögvasak, ereszcsatornák

Rögzítéstechnika:
bilincsek, csavarok, alátétek, szegek,
dûbelek, tiplik, huzalok, kötelek, oszloptartók

Barkácsanyagok:
vágókorongok, mérõeszközök, kéziszer-
számok

Védõfelszerelések:
bakancsok, kesztyûk, védõszemüvegek,
fejvédõk

Tevékenységi körünk közé tartoznak még:
- gépi földmunkavégzés, - kisgépek, lap-
vibrátorok, döngölõbékák, betonvésõk
bérbeadása

Térkövek:
- Barabás térkõ
- KK Kavics beton
- Abeton
- Leier
- Semmelrock
- Weissenböck

Termékeink:

Zamárdi felsõ Vadkacsa sor 30.
Telefon:

06-30/491-5022, 06-30/946-1921, 06-84/545-161 
Nyitva tartás:

H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00



Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2017. december

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

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

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

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. december 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

Háztartási vegyiáru-drogéria

Mosó- és tisztítószerek, öblítõk, drogériai

termékek, mûanyagáruk, papír-írószer,

kávék, teák, édességek, üdítõitalok,

jégkrémek, tartós élelmiszerek, egyéb.

Tartósan alacsony árak, érdemes benézni!

Nyitva tartás:

hétfõtõl-péntekig 8.00-16.30 óráig,

szombaton 8.00-13.30 óráig,

(szeptember 30-ig pénteken 19.00 óráig).

Zamárdi, Akácfa utca 21

(�szamárkõ� alatti utca)

MISEREND
2017. december

Zamárdi plébániatemplom

Csütörtök: 17:00 óra
Péntek: 7:30 óra
Szombat: 17:00 óra
Vasárnap: 8:30 óra
Balatonendréd:
Vasárnap: 10:00 óra

A karácsonyi és újévi ünnepi
miserend a plébánia honlapján olvasható:
zamardi .plebania.hu/miserend.html

KKAA RRÁÁCC SSOONN YYII   VVÁÁSSÁÁ RR

MMII NNDD EENN KK IITT  SS ZZ EERR EETT EETT TTEE LL  VVÁÁ RRUU NNKK !!


