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Kányádi Sándor:
Ballag már

Ballag már az esztendõ,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jõ,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljõ,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendõ.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BESZÁMOLÓ

ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ
Tisztelt Zamárdi Polgárok! Kedves Barátaim!

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. október 30-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester napirend elõtt köszöntötte a Siófoki Rendõrkapitányság vezetõjét és helyettesét, Kasznár
Gyula kapitányságvezetõt és dr. Nagy Sándor István kapitányságvezetõ-helyettes urakat, továbbá  a kapitányság munka-
társait. 
Megköszönte a nyári nagy rendezvényekkel kapcsolatban végzett munkájukat, Fodor Lajos r. fõtörzsõrmester, Kovács Pé-
ter r. õrnagy részére pénzjutalom és elismerõ  oklevél, Fürst Dávid r. õrnagy, Wágner Antal r. õrnagy, Morcné Bolla Re-
náta 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 Kriszti-
án r. százados részére pedig elismerõ oklevél formájában.

A rendõrséggel az együttmûködésünk kiváló, az utóbbi kimutatások alapján a bûnügyi statisztikák adatai évrõl-évre javul-
nak. 
Kasznár Gyula kapitányságvezetõ megköszönte az elismeréseket, kollégái és õ is mindent megtesznek, megtettek azért,
hogy a település lakossága, nyaralóvendégei biztonságban tölthessék itt mindennapjaikat. Külön figyelmet fordítanak a
fesztiválok ideje alatti rendõri jelenlétre, biztosításra. A siófoki rendõrkapitányság a hatáskörükbe tartozó összes telepü-
lésre fokozott figyelmet fordít. 

A tavalyi évük Zamárdi tekintetében próbaévnek volt tekinthetõ, az idei év pedig a terror fenyegetettség miatt volt nehe-
zebb. A lezárásoknak nem csak negatív hozama volt, többen megköszönték az ingatlantulajdonosok közül, mivel így biz-
tonságosabb volt a rendezvény alatt a közlekedés az utcákban. A Balaton Sound fesztivál látogatottságára számítottak, a
B.My Lake és Strand fesztivál azonban meglepetés volt a 135.000 fõs részvétellel. A biztosítást minden évben újra kell
gondolniuk, tervezniük. 
A jövõre nézve megígérte, hogy részükrõl mindent megtesznek, amit lehetséges, hogy problémamentesen zajlódjanak le
a nagy fesztiválok Zamárdiban.

A képviselõ-testület

1. Tourinform Iroda beszámoló, rendezvényértékelés és 2017. évi média terv elfogadása
- megtárgyalta a Tourinform Iroda beszámolóját és rendezvényértékelését, és azt elfogadta azzal, hogy a 

mobil ház megvételére térjenek vissza.
- megtárgyalta és elfogadta a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetõje ál

tal beterjesztett 2017. évi médiatervet.

2. Gasztro fesztivál szerzõdéstervezet, árajánlat megtárgyalása
- megtárgyalta a Gasztro fesztivál szervezésére vonatkozó kérelmet, és felkérte a hivatalt, hogy a benyúj-

tott szerzõdéstervezetet megtárgyalásra és elfogadásra készítse elõ.
- az 1.000.000,- Ft-os bérleti díjat elfogadásra alkalmasnak találta.

3. Városi Könyvtár fenntartói nyilatkozat, szabályzat elfogadása
- a városi könyvtárra vonatkozó fenntartói nyilatkozatát és a panaszkezelési szabályzatot megtárgyalta, és 

azt jóváhagyta.
4. La Rossi Bt. (Vörös Tamás, Havas Péter) szerzõdése, terület kijelölése

- megtárgyalta a La Rossi Bt. bérleti szerzõdésével kapcsolatos elõterjesztést, és hozzájárult ahhoz, hogy
a bérlõ részére a szerzõdésben kijelölt terület az eredeti tervhez képest északi irányba, 1 méterrel kerüljön elto-

Szeretnék köszönetet mondani minden zamárdi polgárnak, valameny-
nyi civil szervezetnek, képviselõtársaimnak, mindenkinek, aki 2017-ben
Zamárdiért, a város fejlõdéséért, a település közösségéért dolgozott!
Minden zamárdi polgárnak, minden Zamárdit szeretõ, a településhez

kötõdõ embernek
KÖZÖS SIKEREKBEN GAZDAG, BÉKÉS,

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK!

Tisztelettel: Csákovics Gyula
polgármester
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lásra. Ennek indoka, hogy a korábban kijelölt területen a vizesblokk mellett idõközben strandi zuhany létesült,
amelyet az önkormányzat nem kíván áthelyezni.
- hozzájárult ahhoz, hogy a bérelt ingatlanból a vendégfogadó teraszt körülbelül 90-100 m2 alapterületen
a bérlõ burkolattal lássa el, a sétány anyaghasználatát követve.
- a bérleti jogviszony megszûnése esetében a bérlõ köteles az eredeti állapotot helyreállítani, és a terület
visszafüvesítésérõl gondoskodni. 

5. Települési hulladék gyûjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási 
szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetése
- megtárgyalta a Siókom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött települési hulladék gyûjtésére,
szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés közös megegyezéssel történõ
megszüntetésének kérdését, és a szerzõdés megszüntetését 2017. szeptember 30. napjával jóváhagyta. 
- a 2017. október 1. napjától a DBRH Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft.-vel történõ közszolgáltatási szer-
zõdés megkötését tudomásul vette.

6. MetalSun Kft. területcserére vonatkozó kérelme
Csákovics Gyula polgármester elmondta: a MetalSun Kft. tulajdonába került a 3604. hrsz.-ú ingatlan, amelynek alapterü-
lete 67.000 m2 ( kempingek). Ez a terület nagyság megegyezik az önkormányzat tulajdonában lévõ 4 db ingatlan terüle-
tével. A Kft. azonos értékû cserével szeretné az önkormányzati területet tulajdonba kapni, amelyen négycsillagos szállo-
dát terveznek építeni.
Amennyiben a csere létrejön, a befektetõ cég egybefüggõ területtel rendelkezne, az önkormányzatnak pedig egy hasonló
értékû ingatlan kerülne a birtokába. Ennek biztosítékaként mindenképpen  forgalmi értékbecslés elvégzését kérte mind-
két területre, a felek egymás közötti egyenlõ teherviselésével.
Az ingatlancserét tudja támogatni, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítését nem. Évek óta a csere volt az
önkormányzati elképzelés, mivel így létrejön egy nagyobb önkormányzati tulajdonú terület, ezért fel lehet ajánlani befek-
tetõknek. 

- megtárgyalta a MetalSun Kft. önkormányzati ingatlanok cseréjére vonatkozó ajánlatát. Nem zárkózik el 
a csereszerzõdés megkötésétõl.
A MetalSun Kft tulajdonában lévõ 3604. hrsz.-ú, 67.000 m2, 1,6898 hektár területet az önkormányzat 
elfogadja a 3613/3., 3613/4., 3613/5. és 3613/6. hrsz.-ú ingatlanokért cserébe.

- felkéri a hivatalt, hogy a hivatalos munkarészeket indítsa el, a MetalSun Kft.-vel közös költségviselés 
mellett.

7. Siófoki Tankerületi Központ fejlesztési terve 2017-2022
- megtárgyalta és tudomásul vette a Siófoki Tankerületi Központ 2017-2022 évekre szóló fejlesztési tervét.

8. Zamárdi, Szent István utca D-i oldalán található telekosztás tereprendezési tervének ismertetése
Egyed Zoltán Attila bizottsági elnök elmondta: A képviselõ-testület már tárgyalta a terület tereprendezését, de ezután de-
rült ki, hogy jelentõs szintkülönbség van É-ról D-re lejtéssel. A zamárdi 3577/26-27. hrsz.-ú ingatlanokat szolgálati joggal
szükséges megterhelni, és zárt árokrendszert kialakítani. A zöldterületet vissza kell pótolni. A közmûegyeztetéseket így
lehetne elindítani.
- a Szent István utca D-i oldalán található telekosztás tereprendezési tervére vonatkozó tervezõi tájékoztatást elfogadta.
-  hozzájárulását adta ahhoz, hogy a terület csapadékvíz  elvezetése az ismertetett koncepció alapján kerüljön kialakítás-
ra, ennek keretében hozzájárulását adta:

-3577/27. hrsz.-ú ingatlanon csapadékcsatorna átvezetése, vízelvezetési szolgalmi jog bejegyzése,
-3577/26. hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban tartása, közmûelhelyezés céljára történõ haszno-
sítása (csapadékcsatorna, szennyvízátemelõ),
-a tereprendezési terület Ny-i határán kialakuló 8-55 cm közötti magasságkülönbség a tervezési terület
határán kívül található önkormányzati ingatlanon rendezhetõ.

9. TOP 1.2.1 és 3.21. pályázatokkal kapcsolatos döntések
a. TOP-1.2.1-15SO1-2016-00010 számú, �Többfunkciós kiállító- és bemutatótér létrehozása
Zamárdiban� c. projekt keretében felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása:

- a TOP-1.2.1-15SO1-2016-00010 számú, �Többfunkciós kiállító- és bemutatótér létrehozása
Zamárdiban� c. projekt keretében felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása c. elõterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

nyertes ajánlattevõnek a Bujdoso és Bakó Kft.-t (Tamási) hirdeti ki. 
Egyben felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a szerzõdés megkötésére, bruttó 3.492.500,- Ft vállalási áron a nyer-
tes ajánlattevõvel.

b. TOP-3.2.1-15-SO0-2016-00006. számú �Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, Városi és Iskolai Könyvtár energetikai korszerûsítése� c. projekt keretében felelõs
akkreditált közbeszerzési tanácsadó kiválasztása:

- a TOP-3.2.1-15-SO0-2016-00006. számú �Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Városi és Iskolai Könyvtár energetikai korszerûsítése� c. projekt keretében felelõs akkreditált közbe-
szerzési tanácsadó kiválasztása c. elõterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

nyertes ajánlattevõnek a Bujdoso és Bakó Kft-t (Tamási) hirdeti ki. Egyben felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert
a szerzõdés megkötésére bruttó 1.993.900,- Ft vállalási áron a nyertes ajánlattevõvel.
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10. Energia Megtakarítási Terv szerzõdés megtárgyalása
Dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ elmondta:Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. a szerzõdés-tervezetet megküldte a hivatal
részére. Amennyiben a képviselõ-testület elfogadja, az E.ON a tervet a szerzõdés aláírása után elkészíti, az elsõ évben
91.970,- Ft+áfa a fizetendõ díj, a 2-4. évben 25.513,- Ft+áfa, az 5. évben 91.970,- Ft+áfa, itt ismételt tervkészítés válik
szükségessé.
A szerzõdés felmondható, 180 napos felmondási határidõvel. A hivatal álláspontja szerint a szerzõdés megköthetõ.

- megtárgyalta az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft által megküldött Energia Megtakarítási Tervre 
vonatkozó szerzõdéstervezetet, és azt elfogadta.

11. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály elõterjesztései
a. Zamárdi, Dobó utcai árok tisztítására és burkolására beérkezett ajánlatok bírálata
- a Dobó utcai vízelvezetõ árok tisztítása, árokburkolása elvégzésével a Fecske Kft. -t bízza meg

237.450 Ft+ 27% áfa díjért. 

b. Árajánlatok városi közvilágítási hálózatok kiépítésére (Nyárfa, Vasút, Endrédi u.)
- a Vasút utca közvilágítási oszlopcsere kivitelezési munkáinak elvégzésével a Gátiba Energie Kft.-t bízza 

meg 3.132.041,-Ft + áfa összegben,
- a Temetõhöz közvilágítási (Endrédi u.) hálózat kiépítési munkáinak elvégzésével a 

Gátiba Energie Kft.-t bízza meg 901.600,-Ft + áfa összegben,
- a Nyárfa utca közvilágítási hálózat kiépítési munkának elvégzésével a Gátiba Energie Kft.-t bízza meg 

6.710.779,-Ft + áfa összegben.

Mindhárom munka a 2018-as évre áthúzódó beruházásként fog megvalósulni, melyben a munkák elvégzéséhez hiányzó
bruttó 3.145.413,-Ft-os keretet Zamárdi Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 

c. Harcsa utcai sportközpont közútkezelõ hozzájárulására vonatkozó kérelme
- a Zamárdi, Harcsa utcai sportközpont beruházása során érintett, Zamárdi Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló zamárdi belterület 3441/13. és 3434. hrsz.-ú ingatlanokra feltáró út létesítéséhez szük-
séges közútkezelõi hozzájárulást megadja.

12. MAXX Hungary Kft és Kasza József kérelme
- hozzájárul, hogy a MAXX Hungary Kft. által bérelt Szent István utcai önkormányzati területen belül 

engedélyezésre kerüljön Kasza József által mûködtetni kívánt íjászpálya tevékenység, a terület és a díj 
arányos megosztásával, új bérleti szerzõdések megkötésével mindkét vállalkozóval, 2018. január 1-2018. 
december 31. közötti idõszakra.

A vállalkozók tudomással bírnak arról, hogy a Balaton Sound fesztivál idõtartama alatt a tevékenységüket szüne-
teltetniük kell a szomszédos ingatlanrészek parkolási célra történõ használata miatt.

13. NessNight Bt. bérleti szerzõdés 
- a NessNight Bt.( Benkõ Balázs) Zamárdi, Kecskeméti utca végén lévõ önkormányzati területre vonatkozó bér-
leti szerzõdését további 10 évre nem hosszabbítja meg.

14. Telenor Zrt. távközlési állomás létesítési kérelme
- nem engedélyezi a Telenor Zrt. részére távközlési állomás létesítését sem a kért területen, sem másik parti te-
rületen.

15. Sajtos Krisztián kérelme
- nem támogatja Sajtos Krisztián javaslatát szelfi pont létrehozásával kapcsolatban.

16. Sárai Róbert kérelme zamárdi 2058. és 2059. hrsz-ú ingatlanokra ( Damjanich utca) vonatkozóan
-  nem támogatja Sárosi Róbert kérelmét a zamárdi 2058. és 2059. hrsz.-ú ingatlanokra közterületi kapcsolat ki-
alakítására vonatkozóan, és a tulajdonosi hozzájárulást nem adja meg.

A képviselõ-testület állásfoglalása, hogy ingatlanonként egy kapubejárót, indokolt esetben, kérelemre maximum kettõ da-
rabot támogat az önkormányzat.
17. Csertõ András Zamárdi, Szent István utca 41/A. szám alatti ingatlan elõtti közterületre vonatkozó kérelme
- megtárgyalta, és abban az esetben támogatja Csertõ András kérelmét a Zamárdi, Szent István utca 41/A. szám elõtti in-
gatlanra vonatkozóan közterületi kapcsolat kialakítására a tulajdonosi hozzájárulás megadását, amennyiben a kérelem
mellékletét képezõ 3. számú változat kerül kialakításra.

18. Kamarell Károly Zamárdi, Széchenyi utcai lakos kérelme
- megtárgyalta Kamarell Károly Zamárdi, Széchenyi utcai lakos kérelmét, és nem engedélyezi, hogy az ingatlana elõtti
közterületet az önkormányzat tartsa karban. 
19. Hulladékgazdálkodással összefüggõ lomtalanítási rendszer felülvizsgálata
- megtárgyalta a lomtalanítás jelenlegi módjának felülvizsgálatát, támogatja a házhoz menõ hulladékgyûjtés lehetõségé-
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nek kidolgozását abban a formában, hogy a közszolgáltató a lakosságtól elõzetes egyeztetés alapján nem a közterületre
történõ kihelyezéssel, hanem közvetlenül a hulladék tulajdonosától történõ átadás-átvétellel valósítsa meg. 

20. Dömök László kérelme a Zamárdi, Keszeg utcai hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban
- megtárgyalta Dömök László kérelmét a Zamárdi, Keszeg utcai teniszpálya területének bérletével kapcsolatban, és azt
nem kívánja bérleti szerzõdés keretében hasznosítani.
-  hosszú távú elképzelései szerint a kérelemmel érintett önkormányzati területen parkoló kialakítását kívánja megvalósí-
tani.

21. Pál Dénes kérelme a zamárdi 2187. hrsz.-ú ingatlannal ( Berényi-féle telek) kapcsolatban
- megtárgyalta Pál Dénes hagyaték várományos kérelmét, melyben az önkormányzat felé fennálló 586.507,- Ft pótlék el-
engedését kérte a zamárdi 2187. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan.
- a fenti összegû pótlék megfizetésétõl nem tekint el.

22. Szántódpusztai egyházközségi földmérés díjának átvállalása
- támogatja a szántódpusztai egyházközségi földmérés és hozzá kapcsolódó díjak (maximum 160.000,- Ft) általános tarta-
lék terhére történõ finanszírozását.

2017. november 29-én Zamárdi adott otthont a
II. Konzorciumi értekezletnek, amely a Balaton
vízi turizmusának komplex fejlesztése projekt

megvalósítási folyamatának jelenlegi helyzetérõl
tájékoztatott.

Az értekezlet résztvevõit a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség részérõl

Cservári Gábor projektvezetõ tájékoztatta.

A megjelenteket Csákovics Gyula,
Zamárdi város polgármestere

köszöntötte.

Csákovics Gyula polgármester

ÖNKORMÁNYZATI RÖVID HÍREK

Az elmúlt esztendõ utolsó negyedévében is volt a

humán bizottságnak köszöntöttje:

Csehi Ferencné

2017. novemberében töltötte be 90. évét.

Isten éltesse sokáig Rózsika nénit jó erõben,

egészségben!

FELHÍVÁS!

Zamárdi Város Önkormányzata tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy Zamárdi város

Településképi arculati kézikönyvének, valamint
településképi rendeletének 

véleményezési anyaga elkészült.

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevéte-
leiket a lakossági fórumon személyesen, vagy

jelen felhívástól számítva a lakossági fórum idõ-
pontját követõen még 8 napig

Csákovics Gyula polgármester nevére címezve
tehetik meg:

Zamárdi, Szabadság tér 4.
e-mail: titkarsag@zamardi.hu

Véleményezésben való közremûködésüket megkö-
szönve, egyben fenti témában

a lakossági fórum idõpontját
2018. január 16-án (kedd) 13:00 órára,

a Zamárdi Polgármesteri Hivatal nagytermébe
hirdetem meg.

Csákovics Gyula polgármester
Zamárdi, 2017. december hó

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet
29. § szakasza szerinti, Zamárdi településfejlesz-

téssel és településrendezéssel összefüggõ Partner-
ségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./
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2018 évi hulladékszállítási rend Zamárdi vasúttól északra -lakóingatlan

2018 évi hulladékszállítási rend Zamárdi vasúttól délre -lakóingatlan
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Az adventi idõszak nagyon mozgalmasan telt mind a négy
csoport számára. 1-jén felkerült a falra az adventi naptár,
amely segítségével számon tartottuk, hogy hány nap van
még vissza karácsonyig. Az angyalka ez idõ alatt minden-
nap adott a gyerekeknek egy-egy feladatot, kisebb megbíza-
tást, amit ha teljesítettek, apró jutalomban részesültek. 

December 3-án a Közösségi Házban részt vettünk az elsõ
gyertyagyújtáson. A gyerekek ügyesen, bátran szerepeltek. 

December 5-én került megrendezésre az adventi vásár, ami
idén is jól sikerült. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a
vásár sikeres megvalósulásához. 

December 6-án kiscsizma-pucolással kezdtük a napot, vár-
tuk a kedves Mikulást. A gyerekek hiába kukucskáltak,
nem tudták meglesni az öreg nagyszakállút, aki az óvó né-
nik bábelõadása alatt csempészte a fényesre pucolt csiz-
mákba a csomagokat. Az ott hagyott ajándékokon kívül
már csak halk csengõszót hallottak, és néhány patanyomot
láttak. A gyerekek fülig érõ szájjal bontogatták a csomago-
kat. 

Luca napján nem maradhatott el a búzavetés. A sajátját
mindenki gondosan locsolgatta, hogy kihajtson karácso-
nyig, és jövõre bõ termésnek örülhessünk. Ez évben a ma-
nó csoportosok lucáztak. Nemcsak a csoportokat járták
végig, de az önkormányzat elõtt is elmondták jókívánsá-
gaikat. Ilyenkor szoktunk díszeket is magunkkal vinni, hogy

ÓVODA HÍREI

2018 évi hulladékszállítási rend Zamárdi Kõhegy -lakóingatlan
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ISKOLAI HÍREK

az ott lévõ két fenyõt felöltöztessük. A sok szorgos kéz pillanatok alatt végzett
a díszítéssel, köszönetképpen szaloncukrot és mandarint kaptunk. 

December 19-én elsétáltunk a templomba, ahol orgonakísérettel karácsonyi
dalokat énekeltünk.

Minél több gyertya égett a koszorún, annál díszesebben néztek ki a csoport-
szobák, a faliújság, egyre több karácsonyi ajándék készült el, és a gyerekek is
egyre izgatottabbak voltak. Sokat játszottunk a babakonyhában, egymást
megvendégeltük, persze sütöttünk igaziból is. A mézeskalács szaggatásában
nagy segítségünkre voltak, ez került karácsonykor az ünnepi asztalra. 

A nagy nap, amit már mindenki úgy várt, 21-én érkezett el, végre meghozta az
angyalka a karácsonyfát és az ajándékokat. Az ünnepség családias légkörben
valósult meg, a gyerekek szüleikkel együtt csodálhatták meg a fát, énekelhettek
karácsonyi dalokat, nyithatták és próbálhatták ki az új játékokat. Idén cso-
daszép fából készült elemekbõl összerakható komplett várat, farmot,
helikopter leszállóteret és hajókikötõt kaptak a gyerekek. A csoportok új
bútoroknak is örülhettek. A 8. osztályosok idén is eljöttek hozzánk betlehe-
mezni. 

A zamárdi óvoda felnõtt -és gyermekközössége nevében kívánok egészségben,
vidámságban gazdag újévet!

Barta Ilona
óvodavezetõ

6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás, aki ezúttal görgõs szánon érkezett. Mindenki kapott ajándékot, de többeket

�megvirgácsoltak� a krampuszok.

Ugyancsak ezen a napon a 8. osztályos szülõk a továbbtanulással kapcsolatban kaptak tájékoztatást. 

8-án az alsósok a közösségi házban színházlátogatáson vettek részt A Bábkalács Színház �Nyiss kaput, angyal!� c. elõ-

adásával már az ünnepre készítette fel a kicsiket.

9-én Budapesten a Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos döntõjén szerepelt 3 csapatunk /6., 7., 8.o./. Õk a Somogy-

Tolna-Baranya megyei összesített eredmény alapján e három megye gyõzteseként jutottak be az országos versenyre. Mind-

három csapatunk szépen helytállt, a középmezõnyben végeztek.

15-én délután rendeztük a hagyományos karácsonyi vásárt. Saját készítésû ajándékok és játékok is bõvítették a megszo-

kott kínálatot.(sütik, pizza, szendvicsek stb.) Mindenki elégedetten ment haza.

21-én fergeteges Téli- partit szervezett ezúttal a Szülõi Munkaközösség tanulóink számára. A szülõk részérõl egy nagy-

szerû kezdeményezés volt tavaly a Mikulás-parti, melyre idén kicsit késõbb került sor. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték

a programot. Aki nem táncolt, annak számos játék állt rendelkezésre. Legnépszerûbb a csocsó volt. Ezúttal -akadálypá-

lyát leküzdve- feldíszítettünk mécsesekkel egy �karácsonyfát� is. Nagyon köszönjük a szülõk fáradozását, akik idõt, ener-

giát nem sajnálva tették emlékezetessé ezt a délutánt.

22-én az alsós napközisek nagy sikerû karácsonyi mûsorával kezdõdött a napunk, majd osztálykeretben folytattuk az ün-

neplést.

A téli szünetet már nagyon vártuk, mindannyian elfáradtunk. A félév zárása január 26-án lesz, így szükségünk is van a fel-

töltõdésre. Találkozzunk január 3-án!

Sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek! 

H.J.
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Januártól átvehetõ a Tourinform irodában a 2018.
évi szálláskatalógus, illetve 4 féle kártyanaptár. A
nem zamárdi lakosú hirdetõknek kérésre
kipostázzuk a kiadványokat. 

Kérjük szépen, akinek elmaradása van a szál-
láskatalógus kiadványban történõ hirdetés díját
illetõen, 2018. január 15-ig pótolni szíveskedjen.
Köszönjük.

Rendezvénynaptár 2018

Folyamatosan várjuk a civil szervezetek, vál-
lalkozók 2018. évre tervezett rendezvényeit, ame-
lyeket szeretnének a februárban megjelenõ lep-
orelló kiadványban, illetve a város honlapján,
valamint a ZVTV képújságjában is megjelentet-
ni. Honlapon, illetve a ZVTV-ben történõ pub-
likálás kérése esetén egy jó minõségû és felbon-
tású fotót is kérünk mellékelni a rendezvény jel-
legéhez igazodva.

Kedves Vállalkozók!

A Zamárdi Tourinform iroda 2018-ban is tartja
aktív részvételi 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 2018. március 1-4. 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 (korlátozott számban), de ahogy
eddig is, szívesen terjesztjük a már elkészült vagy
meglévõ kiadványaikat is személyes részvétel
nélkül. 

Részvételi szándékát 2018. február 20-ig várjuk
írásban vagy személyesen a Tourinform Irodában
nyitvatartási idõben.

Ajándéktárgyak vásárolhatók
irodánkban:

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- Új galléros pólók Zamárdi logóval már

kaphatók, kulcstartó, hûtõmágnes ( fa,
mûanyag ), névjegytartó, baseball sapkák,
strandtáskák, bögrék, esernyõ,Orgona
CD, 

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 2018-ban is!
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napije-
gyet, bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kár-
tyával, utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, pro-
gramokról részleteket az adott rendezvény hon-
lapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Januárban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig
állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.
Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail:zamardi@tourinform.hu
Web: www.zamardi.hu
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

január

6-a, 13:00: Vízkereszti Háromkirályok-túra a Vaskereszthez Hirschmann Attila vezetésével

8-a, 17:00: Egészségõr Egyesület rendezvénye

9-e, 9:00: vegyes vásár

13-a, 15:00: Szent László � Magyarország édes oltalma. Gál Péter könyvbemutatója vetített képes elõadás-
sal

20-a, 16:00: Az Ad Libitum Kamaraegyüttes ezer évet felölelõ koncertje a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Utána kis szeretetvendégség tájszó-desszerttel �ízesítve�

22-e, 8:30: vásár

25-e, 9:00: vásár

27-e, 19:00: Az Egészségõr Egyesület batyus bálja

febr. 3-a, 16:00: a NABE szervezésében ismét Zamárdiban a Hazajárók és Varga Csaba nagyváradi
hegymászó

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

Beszámolók, hírek

Eseményekben gazdag volt december havi életünk. Lás-
suk röviden sorban:

Idén is bekopogtatott hozzánk a Mikulás. Nem
is egy, hanem kettõ! (Lényegében mégis csak egy � szö-
gezzük le.) Az elsõ a színpadi bábelõadás mikulása volt,
mesefigura bácsi, a Budai Bábszínház profi bábmûvé-
sze. Utána a város által meghívott Mikulás a nagyterem
�valóságos� terébe lépett be krampuszát, mint elõõrsöt
elõreküldve. Az ajándékosztást némi vizsgáztatás is
megelõzte, erre törekedett a maga kajla módján az eset-
len krampusz, és még inkább szeretetet sugárzó módján
a Mikulás. A virgács és egy kis ajándék szerepe az, hogy
a gyermek az advent elején �szedje össze� magát, várja
jó magaviselettel, jóra törekvõen a betlehemi Kisded
megszületését. (Ezért nem szerencsés, ha advent elején
már az ajándék dominál.) A Mikulás-estet megelõzte az
óvodai szülõi munkaközösség jótékonysági vására. Az
édesanyák megadták a módját, szépen feldíszítették a
Közösségi Házat, köszönjük figyelmes szeretetüket!

Az alsós kisdiákok a Közösségi Házba járnak
színházba. Decemberben a Bábakalács Bábszínház
mûvészeit hívták meg. Elõadásuk népi betlehemes báb-
játékon alapult, átszõve gyönyörû, többszólamú ének-
léssel. Nagyon magas színvonalú elõadás volt, magasra
és magasba emelte a kisdiákok lelkét is: figyeltem, még
a �gazfickóságra� hajlamos fiúk figyelme is a színpadra
irányult!

December 11-én a Siófoki Városi Könyvtárral kö-
zös rendezvényünk volt könyvtáruk elõadótermében.
Okos Márton kalotaszentkirályi-budapesti szerzõ volt a
vendég. Õ társával, a székelyhídi Juhos Gáborral gya-
logszerrel ment el Budapesttõl (a Kossuth téri Rákóczi-
szobortól indulván a Pro Patria et Libertate cum Deo fe-
jedelmi jelszó jegyében) Strassburgon át Párizsig, hogy
a megfelelõ fórumoknál így tiltakozzék az erdélyi falu-
rombolás terve és megkezdése ellen. Útközben végig
számítottak arra, hogy a Securitate � Ceausescu titkos-
rendõrsége akár el is üttetheti õket, de megvédte szeren-
csére õket ettõl a Gondviselõ. Különleges útjukról pergõ,
érdekfeszítõ elõadást tartott a szerzõ, akirõl még el kell
mondanom, õ volt a kiötlõje a Márton Áron-emlékévnek

2016-ban, a Szent László-emlékévnek 2017-ben, és a
hozzá kapcsolódó kárpát-medencei vándorkiállítás létre-
hozásából is kivette részét. A Szent László-évi Feltáma-

dási menetünk ünnepi alkalmain szintén gyakran részt
vett, segítvén a lebonyolítás munkáját. Okos Márton a
Báthori-Bem Kulturális Egyesület elnöke. A szervezet az
erdélyi magyarság és a lengyelek közti testvéri kapcso-
lat erõsítése jegyében mûködik. 
A siófoki rendezvényt szép számú közönség tisztelte
meg, Zamárdiból, Endrédrõl is jõve, nemcsak Siófokról.
Ezúton mondok köszönetet Laki Judit igazgató asz-
szonynak összefogásunkban, közös rendezvényünk-
ben vállalt munkájáért, készségességéért!  

15-én tartotta a város a Humán Bizottság és a
Családsegítõ szervezésében 65 év feletti nyugdíjasa-
ink elõzetes karácsonyi köszöntését. Röviden csak a
program eseményeirõl pár gondolat: elõször Csákovics
Gyula polgármester köszöntötte a résztvevõket Kozma
Imre atya gondolatait megosztva, õutána pedig a Ma-
dách Színház nagyszerû mûvészei, Hûvösvölgyi Ildikó
Kossuth-díjas színésznõ és fiatal kollegája, Jenei Gá-
bor adott kitûnõ mûsort, vastapsot aratva, elnyerve a kö-

Okos Márton és a háttérben könyvének kivetített címlapja



zönség tetszését. Aztán kötetlen formában folytatódott a
délután, Domján Zoli csupaszív harmonikásunk fakasz-
totta dalra az asszonyok és urak, nénik és bácsik jó ré-
szét. Ezúton köszönöm Humán Bizottság-i tagjaink és a
Családsegítõ munkatársainak fáradozásait. Iberpaker
Gábornak, a Gamesznak szokásos és fontos segítségét,
továbbá az Óvoda konyhás asszonyainak a mézeskalá-
csot, a Menza munkatársainak a hat tepsi diós és mákos
kalácsot.

Rendezvényeink sorába minden esztendõben
két adventi kézmûves készülõdés is beletartozik. Gu-
bányi Kata mindig remek ötletekkel, igényes, de bárki
által megvalósítható, azonban odafigyelést és így le-
csendesedést kívánó �praktikákkal� ajándékozza meg a
résztvevõket. Idén is szerencsére sokan éltek a lehetõ-
séggel. A saját magunk készítette ajándékokban van
mindig a legtöbb a szívünkbõl!

Hagyomány, hogy karácsony elõtt iskolások lá-
togatják meg az óvodásokat, bemutatván nekik egy di-
ákbetlehemest. Az idei esemény különlegességét az
adta, hogy a tavasz végén búcsúzó nyolcadikos gyere-
kek játszották el a misztériumot, nekik ugyanis ez volt az
utolsó szereplési alkalmuk egykori óvodájukban. Hirsch
Judit osztályfõnöknek is nagy része volt abban, hogy a
betlehemezés jól sikerüljön, mind a kicsiknek, mind az
elõadóknak szép élményt jelentsen. 

A Zamárdi Betlehemezõ Társulat idei �turnéja�
Somogyban zajlott. Tavaszias idõben indultunk útnak.
Elõször egy eldugott zsákfaluban játszottunk,
Rinyabesenyõn a faluszéli kis mûemléktemplomban. A
falu minden tagja cigány. Különös hangulatú helyszín
volt a kis kápolnaszerû, kopott templom: remek akuszti-
kája kupolába vitte fel a hangunkat, és ami a legfonto-
sabb, a helyiek nyitott szívvel, befogadó lélekkel figyelték
játékunkat. Az az érzés volt bennem végig, milyen jó,
hogy eljöttünk ide és a magunk szerény módján segít-
hettük a karácsonyuk ünnepibbé tételét a betlehemes-
sel, és azzal az egyszerû ténnyel, hogy mi, messzirõl jöt-
tek gondoltunk rájuk! Rinyabesenyõ után a kaposvári
kórház modern gyermekosztályán folytattuk. Ez esetben
mondhatjuk, hogy szerencsére nem sokaság elõtt szere-
peltünk. De akik ott töltötték a karácsonyt és a szüleik,
általunk az orvosi kezelésük mellett legalább egy kis lel-
ki gyógyírt kaphattak. Az ágyban fekvõknek vonulási
énekünkkel hirdettük a jó hírt az üvegablakos ajtón ke-
resztül. Mosolyuk, integetésük itt maradt a szívünkben.
Köszönöm ez úton is dr. Major Andrea fõorvos asz-
szonynak, hogy csapatunkat �befogadta�. Utunk har-
madik állomása a nágocsi, reformátusok által mûködte-
tett anyaotthon volt. Itt is inkább mi kaptunk, mint ad-
tunk! Odamenekült édesanyák és aranyos csemetéik
voltak a közönségünk. Elõször a lelkész úr karácsonyi
gondolatait hallgatta meg minden jelenlévõ, majd a
csöppségek mûsorát, aztán mi következtünk. Sokszor fi-
gyeltem játék közben a nehéz sorsú édesanyák arcát.
Volt, aki lelki sebeit még nem tudta feledni, de a legtöbb-
jük mosolya a remény jelenlétét mutatta. Egy kis kétéves
feketegombszemû cigánylánykától kaptam egy cuppa-
nós puszit. Édesanyja pedig hálásan köszönte, hogy ál-
dást mondtam, kívántam életére. Hol van ezektõl a pilla-
natoktól egy tárgyi ajándék öröme? A társulat végül ha-
zafelé a Puli-vendéglõben költötte el vidám hangulatban
megérdemelt ebédjét.

Köszönöm a csapat minden tagjának, régieknek és újak-
nak, hogy vállalták a játékot, s az ehhez szükséges pró-
bákat. Nehéz volt idén különféle okok miatt az �összeál-
lás�, de sikerült. Tinédzser szereplõinknek hadd hangsú-
lyozzam, mivel még élénken él bennük is az idei élmény,
ezt ne feledjék el jövõ adventig sem, és ha meghallják hí-
vó szónkat, tartsanak velünk jövõre is � mondom mind-
ezt a �pásztorok� nevében!

Január 13-án mutatnám be a kedves zamárdiak-
nak a néphagyomány és a kultúrtörténeti hagyomány ki-
rályáról, vagyis a nép szívében élõ Szent Lászlóról szó-
ló könyvemet. Moldvától Vasig 17 tájon át halad a kép-
zeletbeli utazás. Õ nemzeti eszményünk, õ az, aki szívé-
ben is kereszténnyé tette népünket. A magyar néplélek
egyik legkedvesebb szentje. Élete, nemzetében ma is
meglévõ �utóélete� különösen idõszerûvé teszi, hogy
kérjük segítségét, közbenjárását, hiszen oly idõket
élünk� Egy kb. egyórányi vetítettképes elõadás mutatja
be a könyv tartalmát. Munkámat a Kairosz Kiadó jelentet-
te meg a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati tá-
mogatás segítségével. A könyv bolti ára 4800 Ft, a szer-
zõtõl azonban 3500 Ft-ért lehet majd megvásárolni, s mi-
vel egy településen élünk, nap mint nap találkozva, ezt is
két részletben lehet majd megtenni.

A Közösségi Ház januári nagy rendezvénye min-
den esztendõben a Magyar Kultúra napi programunk.
Idén az Ad Libitum Kamaraegyüttes lesz a vendégünk.
Zeneakadémiát végzett, kiváló zenemûvészek alkotják, s
az alkalomhoz illõen, ezer évnyi zenei kultúránkból állít-
ják össze mûsorukat. Ne gondolja senki, hogy nehezen
befogadható zeneszámok és mûvek hangzanak el! Én
már hallottam õket a felvidéki Deákiban, ahol a közön-
ség felállva tapsolta meg õket. Érdekességképpen írom,
el fog hangzani például 20. századi nemzeti tragédiánk
okán a �Szép, vagy gyönyörû vagy, Magyarország��
kezdetû dal is. Belépõjegyet nem szedünk, azt szeret-
nénk, hogy minél többen jöjjenek el kultúránkból meríte-
ni egy kis életvizet. De hogy ne csak befogadók legyünk
ez alkalommal, vendégeljük meg egymást a koncert
után egy kis magunk készítette süteménnyel és egy kis
szellemi desszerttel: arra kérek mindenkit, hogy hoz-
zon magával néhány, számára érdekes, különleges,
esetlegesen gyermekkorát idézõ tájszót és ajándékozza
meg vele a többieket!

(GP-közház)

2018. január 13.oldal Zamárdi Hírmondó
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NABE HÍREK

Városunkban  a templom elõtti téren ismét felállítottuk a
betlehemet. Köszönet ezért Hajmási Bea GAMESZ- ve-
zetõ asszonynak és dolgozóinak. A díszítésben segített
Rezi Gáborné, Rezi Erika, Szabó Imréné, Kiss Csabáné és

Pappert László. Ünneplõbe öltöztettük a betlehemet és a
városháza elõtti adventi gyertyatartót.
2017. december 3-a advent elsõ vasárnapja  és az elsõ gyer-
tyagyújtás ideje volt.
Az advent a mai ember életében a szó szoros értelemben
vett várakozás idõszaka. Rohanó napjainkban legalább va-
sárnaponként álljunk meg, pihenjünk, elmélkedjünk egy ki-
csit!
Egyesületünk adventi mûsorral kedveskedett városunk la-
kóinak.
Matyikó Zsuzsa alpolgármester asszony ünnepi beszéde,
Széles Ágota szavalata, Schwarcz Ildikó éneke és citerajáté-
ka, valamint óvodásaink mûsora tette színesebbé ünne-
pünket. A Veszprémi Petõfi Színház két tagjának, Dávid
Rolandnak és Viszt Tündének színvonalas elõadását él-
vezhette a közönség, majd Lang Rudolf interaktív játéka
kötötte le a gyerekek figyelmét. A Herczeg virágüzlet de-
korációja ünnepélyessé tette szépen megterített asztalain-
kat.
Köszönet tagjainknak a finom süteményekért, a polgár-
õröknek a forralt borért, valamint a Tourinform Iroda dol-
gozóinak a forró csokiért,  Baller Zsuzsának a mûsor kon-
ferálásáért.

Adni jó!

December 7-én Mikulás - látogatásra utazott egyesüle-
tünk 11 tagja Belegre, Kutasra és Somogyfajszra.
Hónapok óta készültünk erre az útra adományok gyûjtésé-
vel. Tagjaink és a Katolikus Karitász helyi szervezetének jó-
voltából 50 zsáknyi ruhanemût, cipõt, könyvet és játékot
adtunk át a támogatott iskolák részére.
Elsõ megállónk Kutason volt, ahol egy 6 gyermekes család-
nak igyekeztünk szebbé tenni az ünnepet.
Belegen 17 kisdiák mûsorral, képeslapokkal kedveskedett
nekünk. Minden gyereknek személyre szóló csomagot ad-
tunk át. Az örömüket csillogó szemük és mosolygós ar-
cuk tükrözte.

Somogyfajszon Vas Ernõ igazgató úr várta a kis csapatot.
Tagjaink pénzadományából vásárolt 2 db CD-s rádiót ka-
pott az iskola. Az összegyûjtött adományokat a diákok se-
gítségével pakoltuk ki. A fajszi gyerekek saját készítésû
ajándékkal köszönték meg tagjaink támogatását.
Nagyné Kati somogyfajszi pedagógus mézeskalács figu-
rákkal lepte meg a NABE tagjait. Finom ebéd után, élmé-
nyekkel gazdagon, lelkiekben feltöltõdve indultunk haza.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik anyagi és
tárgyi adományaikkal hozzájárultak látogatásunk sikeré-
hez!

Meghívó

A NABE zamárdi csoportja sok szeretettel vár minden
érdeklõdõt

2018. február 3-án 16 órakor,

a Közösségi házban tartandó közönségtalálkozóra.

Vendégeink: a Prima Primissima - díjas Hazajárók, Ke-
nyeres Oszkár és Jakab Sándor , valamint Varga Csaba
hegymászó , a 8163 méter magas Manaszlut hegycsúcs

meghódítója.

A Nõk a Balatonért Egyesület sikerekben gazdag, boldog
új évet kíván Zamárdi város lakóinak!
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Városi Adventi ünnepség képei
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2017. december 10-én  a Zamárdi Nõi Kar adventi mûsorral lépett fel  Kutason. Szép számú közön-
ség elõtt hangolódtunk karácsonyra. Majd december 17-én a zamárdi Plébániatemplomban adott
az énekkar nagy sikerû koncertet . MZs.

�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület hírei

A kiállításon a mûvész legújabb portrésorozata is bemu-

tatásra került. A megnyitón Kucserka Ramóna zamárdi
fodrásznõ is jelen volt, aki szívesen vállalta korábban is a
modell szerepét a portrék mûvészi �megfogalmazásá-
hoz�. A Balaton látképének egyedi ábrázolása, a pasztel-
lel elõcsalogatott formák és színek csodálatos látványa
felejthetetlen  élményt adott a látogatóknak. Az alkotó-
nak kifejezett elismerések és gratulációk jólesõ szavait a

Tálos Ágota, Kucserka Ramóna fiával és a kiállítás látogatói

Kiállítások, könyvbemutató, Szakasztó Népdalkör
karácsonyi koncertje

Egyesületünk több decemberi, sikeres eseményrõl is beszá-
molhat a kedves Olvasóknak, habár terveink szerint szeret-
tük volna az elcsendesedést választani, és a családra össz-
pontosítani figyelmünket. Az élet azonban másként ren-
dezte a dolgainkat, és mi igyekeztünk a környezetben tá-
madt igényeket teljesíteni, hozzátéve ezzel a karácsonyi
�ajándékozási és örömszerzési lázhoz�. December 9-én
Siófokon, Tálos Ágota a Helyi Érték (HÉ) Egyesület meg-
hívására és szervezésében mutatta be legújabb alkotásait.
A kiállítást Kuruczné Veit Judit nyitotta meg. A zsúfolásig
megtelt kiállítóterem közönsége nagy tetszésnyilvánítással
fogadta a méltató szavakat és a kiállítási anyagot. A
mûvésznõ a Tájak, barátok, impressziók címet adta kiállítá-
si anyagának, mely az elmúlt 10 év legsikeresebb alkotása-
iból került összeállításra. �Ágota 2017-ben a Magyar Alko-
tómûvészek Országos Egyesülete képzûmûvészeti tagoza-
tának lett a tagja�. elismert mûvészek között szerepel a
neve, megérdemelten.� (Veit Judit) � hangzott el a mélta-
tásban.
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jelen lévõ zamárdiak is örömmel hallgatták. A megnyi-
tón Szakáli Anna Színek, vonalak, foltok és Alkotó kezek
címû, az alkalomhoz illõ verseit Karancz Katalin színmû-
vész tolmácsolta.
Ebben az évben már negyedik alkalommal hívtak zamár-
di alkotókat Siófokra, mely mindenképpen nyitást jelent
alkotóinknak a szélesebb ismertség felé. 
Zamárdi eseményeinken a siófoki HÉ Egyesület tagjai is
rendszeresen részt vesznek, legyen az  könyvbemutató
vagy más esemény. Ezeket  a látogatásokat a Berkenye-
kör tagjai viszonozzák a HÉ Egyesület rendezvényein,
vagy akár feladatvállalással is, mint például a siófoki ka-
rácsonyi jótékonysági vásáron vállalt árusítással, ezzel is
segítve a siófoki Egyesület munkáját. Ezt a jó kapcsola-

tot szeretnénk a jövõben is fenntartani és támogatni egy-
mást a kultúra területén végzett munkában.

Másik jelentõs eseményünk ugyancsak december 9-én
volt. Bodrogi Éva mûvésztanár és a vele közösen alkotó,
A két hangya kalandja mesekönyv szerzõje, Vizsy Ferenc
író bemutatkozó estje a zamárdi Közösségi Házban kiál-
lítással egybekötve zajlott. A kiállítás és irodalmi est kö-
zönsége megtöltötte a Közösségi Ház nagytermét.
Schwarcz Ildikó énekkel és citerajátékkal kezdte a mû-
sort, majd Szakáli Anna  köszöntötte a vendégeket, és is-
mertette, mi várható az est folyamán. A szerzõkkel tör-
ténõ izgalmas és szellemes beszélgetést a könyv, majd a
mesehõsök mintájára készített kerámiafigurák bemuta-
tása követte. Közben egy-egy meserészlet hangzott el a
könyvbõl. Vizsy Napsugár, a szerzõ kislánya egy egész fe-
jezet elmesélését vállalta. Nagyszerû teljesítmény volt.
Ugyancsak élvezetes volt hallgatni Csákovics Lajos ízes,
játékos felolvasását. A beszélgetést Szakáli Anna befe-
jezõ felolvasása zárta. Sajnos nagyon kevés példány ju-
tott Zamárdinak a kiadott könyvbõl, így sokan lemarad-
tak a vásárlásról. A szerzõk ígérete szerint 2018. január,
február hónapban várható utánnyomás. Húsvétra már
hozzá lehet jutni a könyvhöz ismét, ha valaki vásárolni

szeretne belõle. A beszélgetés során azt is megtudtuk,
nem kis büszkeség érzése mellett, hogy a kötet kiadásá-
ban  része volt a zamárdi Önkormányzatnak is. A többi
neves önkormányzat és egy nagy cég támogatásán kívül
jólesett felfedezni zamárdi címerét is a hátsó belíven.
A könyvbõl 100 példányt közvetlenül a gyógyíthatatlan
beteg gyerekekhez, kórházakba juttattak el.
Az est befejezése  Széles Ágota gyönyörû Adventi éne-
kével zárult. Köszönjük a felejthetetlen élményt. Vendé-
geink is elragadtatásukat fejezték ki a nagyszerû és szín-
vonalas rendezvényért. Szokásunkhoz híven, finom házi
süteményekkel, üdítõkkel kínáltuk meg kedves vendége-
inket és a közösséget. 
Nagyon szépen köszönjük Kajdiné Icának, Széles János-
nénak a finom süteményeket. Széles Jánosnénak és Szé-
les Ágotának a terem elrendezését. Az Egyesület tagsá-
ga megköszöni a zamárdi irodalomkedvelõ közösség ér-
deklõdését és részvételét. 
December 22-én volt az egyik legmeghatározóbb és fe-
lejthetetlen eseményünk, mely a Szakasztó Népdalkör
balatonendrédi karácsonyi koncertjén történt. Errõl
Széles Ágota, a Szakasztó Népdalkör vezetõje rövid hír-
adásában az alábbiakat írta:
�A Szakasztó Népdalkör december 22-én tartotta kará-

csonyi koncertjét a balatonendrédi római katolikus
templomban. A koncert során az egész ünnepkört fel-
ölelõ mûsor hangzott el. A közönség a Kárpát-medence
számos vidékérõl hallhatott karácsonyi népdalokat, kö-
szöntõket, vala-
mint újévi éneke-
ket. Reméljük,
koncertünkkel
segítettük szebbé
tenni a karácso-
nyi készüldést
azoknak, akik el-
jöttek meghall-
gatni bennünket!
(Széles Ágota)�
A közel egyórás

Megnyitó: Karancz Katalin színmûvész, Tálos Ágota festõmûvész
és Veit Judit a megnyitón.

A szerzõk: Bodrogi Éva, Vizsy Ferenc

Elõadás közben:Vizsy Napsugár,
Vizsy Ferenc, Szakáli Anna



elõadás és a közös éneklés befejeztével, a közönség nem
mozdult a helyérõl. Az emberek csendben ültek és vára-
koztak. Az elhangzó énekek és köszöntõk, melyek közül
némelyiket furulya és dobszó kísért, érezhetõen meg-
érintették a hallgatóságot, és ekkor értettük meg, hogy
azt szeretnék, ha még énekelnénk, amit nagy örömükre

meg is tettünk. A Széles Ágota által felépített és meg-
szerkesztett elõadás, az eddig még nem hallott dalok és
köszöntõk összeállítása nagy elismerést érdemel.
A Hírmondó minden kedves Olvasójának boldog, egészség-
ben eltöltött új évet kíván a �Berkenye Zamárdi Alkotókör�
Egyesület tagsága!

Szakáli Anna
egyesületi elnök

2018. január 19.oldal Zamárdi Hírmondó

Felolvas: Csákovics Lajos, citerán játszik: Schwarcz Ildikó

Énekel: Széles Ágota

A fotókat Hirschmann Attila készítette
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�A szív jósága olyan, mint a nap melege: éle-
tet ad�
/Henryk Sienkiewicz/

December 9-én tartottuk immár hagyo-
mányosnak mondható adventi vásárunkat. A reklámnak -
templomi hirdetésnek, újságcikknek, molinónak - köszön-
hetõen sokan eljöttek, és nem üres kézzel távoztak. Fõleg a
délelõtti órákban volt nagy a forgalom; még a szomszédos
településekrõl is érkeztek érdeklõdõk. Bevételünk megha-
ladta az elõzõ éviét: 91000 forint gyûlt a kasszába.

/Tavaly 55000 forint./ Sok ruhanemû, cipõ kelt el, de a hasz-
nálati - és dísztárgyak - gyertyák, vázák, tálcák, poharak -
többsége, valamint az �ennivalók� - mézesek, sajtok - is
gazdára találtak.

A bevétel egy részét élelmiszer-vásárlásra - füstölt kolbász,
olaj - fordítottuk, és így ki tudtuk egészíteni a zamárdi lako-
soknak köszönhetõ, a helyi rászorulók részére összeállított
csomagokat.

A templomban elhelyezett kosárba, a plébániára, karitász-
terembe leadott mintegy 150 kiló élelmiszer 15 csa-
lád/egyedülálló karácsonyi asztalára került. A korábbi
évektõl eltérõen most nagyon sok lekvár és befõtt jött ösz-

sze, melyekbõl minden csomagba jutott. /Egy zamárdi fel-
sõi adományozónktól 16 üveg lekvárt hoztunk el./  
Hálásan köszönjük - a rászorulók nevében is - a sokféle
élelmiszert, a helyi lakosok által felajánlott SPAR-kár-
tyákat, Erzsébet-utalványokat, valamint a pénzbeli támoga-
tásokat! /Volt, aki ez utóbbit - borítékban � a templomi ko-
sárba tette./

Egyik �nagy lábon élõ� rászorulónk részére 45-ös méretû
cipõt keresünk; ha valaki tud ilyet nélkülözni, örömmel fo-
gadjuk. Felajánlást kaptunk 2 - jó állapotú - ifjúsági heverõ-
re; ezek tavasszal szállíthatók el.

Érdeklõdni a korábban is megadott telefonszámokon lehet:
348 - 524; 30 - 373 - 4760.

Novemberben elkészült karitászos táblánk Domján Zoli-
nak köszönhetõen felkerült a helyére, a Fõ utca - Honvéd
utca sarkán álló épületre; azon is olvasható nyitva tartási
idõnk: minden hónap 1. hétfõjén 14-16 óráig.

Köszönöm a bennünket adománnyal felkeresõk jó szándé-
kát és karitászos munkatársaim áldozatkész segítségét.
Az õ nevükben is áldásos új esztendõt kívánok a kedves Ol-
vasóknak!

Bemné Schneider Mária

KARITÁSZ HÍREK

Szeretnénk megköszönni a
Polgármester Úrnak, az ön-
kormányzatnak egész éves
támogatásukat. A Gamesz
vezetõjének és dolgozóinak
segítõkész munkáját.
Köszönjük a lakosság aktív
támogatását és adományait!

2017-ben is tudtunk ado-
mányozni ruhát, bútorokat,

tévét, háztartási cikkeket és tartós élelmiszert.

A kisgyermekes családoknak HIPP müzlit és bébiételt
osztottunk a védõnõk segítségével.
Nagyobb ruhaadományt küldtünk Nemesdédre, ami
ott kerül szétosztásra.

Horváth Károly és Friesz Gábor 100.000 Ft értékben
adományozott tartós élelmiszert a csoportunknak,
melyet ezúton szeretnénk megköszönni! Ebben az
évben közel 100 csomag tartós élelmiszer került ki-
osztásra.
Zamárdi, Balatonendréd és körzetében, de 1-1 cso-
mag jutott torvaji és kárai családnak is.

Karácsony elõtt két meglepetés felajánlást is kaptunk.
Az egyik a DM üzlethálózat szántódi üzletébõl cso-
magokat kaptunk, melyben a dolgozók saját készíté-
sû kis mézeskalács díszeket is készítettek, a másik
magánszemélytõl érkezett, gombócos káposztát osz-
tottunk kenyérrel.

Köszönjük szépen a felajánlásokat és azt a munkát,
amit másokért tettetek, hogy a karácsonyukat kicsit
szebbé tegyük így közösen!
Végezetül szeretnék békés, boldog új esztendõt kí-
vánni mindenkinek!

,,A hit védelme és a szegények szolgálata�

Máltai Szeretetszolgálat
zamárdi csoportja

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI

Kérjük Önöket adójuk 1 %-ával támogassák
egyesületünket!  Adószám:19025702-2-43.

www.maltai.hu



A 2016.év tapasztalatai alapján készítettük el éves munka-
tervünket. A bevált programokat változtatásokkal, újítá-
sokkal kiegészítve megtartottuk.

Most is kiemelt figyelmet fordítottunk a szûrések szer-
vezésére, de igyekeztünk azokat helybe hozni vagy Siófo-
kon elvégeztetni. /urológia, szemészet, bõrgyógyászat és
nõgyógyászati rákszûrés /

Elõadásainkon is elõnyt élveztek a helyi szakembe-
rek: Bodó Judit önkormányzati elõadó, dr. Horváth Krisz-
tina háziorvos, Friesz Enikõ életmód-tanácsadó,
Hirschmann Renáta jógaoktató, Dula Pál kertészmérnök
és Hózensteiner Istvánné, a siófoki Biosziget eladója. Helyi
elõadóink sorát Bokor Katalin természetgyógyásszal és dr.
Darnói Tibor holisztikus orvossal egészítettük ki.

Közösségépítõ szabadidõs programjainkat is bõví-
tettük. A vidám télbúcsúztató �Farsang farka� elõtt közkí-
vánatra, hagyományteremtõ céllal �Batyus bált� tartot-
tunk.

Szokásos országjáró kirándulásaink mellett � Vác,
Gödöllõ és Igal -  szeptember végén 4 napra Ukrajnába
utaztunk. A Rákóczi Szövetség által kiírt pályázati pénzt a
Zamárdi Önkormányzat anyagi támogatásával nyerhettük
el. Köszönjük!

A már bevált- egészségmegõrzõ, testi-szellemi ak-
tivitást biztosító- lehetõségeinket megtartottuk, de újakkal
kiegészítettük.  Tagjaink közül sokan részt vesznek a téli hó-
napok játékos teadélutánjain, néhány tagunk elsajátította a
kerámiakészítés alapjait, a már 2. éve mûködõ �Ügyes ke-
zek� munkáiból pedig kiállítást is szerveztünk. Továbbra is
kedveltek egészségmegõrzõ és közösségépítõ mozgásos
programjaink, mint a �Fuss Zamárdiért! Fuss az egészsége-
dért!� Lelkes csapat jár rendszeresen jógára, gerinctornára,
sétálóbotos gyaloglásra. De itt is bõvítettük a lehetõségek
sorát. Egyesületünk csatlakozott a Monspart Sarolta által
kezdeményezett Országos Gyalogló Klub hálózathoz.

Terveink szerint Zamárdi épülõ Egészségkertje
az egészségtudatos életmódra nevelésre, a szabadidõ hasz-
nos és szórakoztató eltöltésére ad újabb lehetõséget. A kert
építését tagjaink közül többen is önkéntes munkájukkal se-
gítik.

A fent felsoroltak meggyõzõen bizonyíthatják, hogy a be-
vált programokat megtartva nyitottak vagyunk a változta-
tásra, újításra. 

Tevékenységünk mutatói számokban:

Egyesületünk 30 alkalommal szervezett tagjaink és a
zamárdiak számára programot.

Az év során 8 elõadót láttunk vendégül, 5 alkalommal
nyolcféle szûrésen /prosztata ,szem, nõgyógyászat, bõr-
gyógyászat, mammográfia, csontsûrûség, tüdõ és rákszûrés/
125 fõ vett részt, 3 kulturális programot, 3 kirándulást szer-
vezünk, 3 testvérklub /Komló, Pápa, Tihany/  egészségnap-
ján képviselte küldöttségünk a zamárdi csoportot.

Az Egészségõr Egyesület jó kapcsolatot ápol a város többi
civil szervezetével és oktatási intézményével. Köszönet az
együttmûködésért, és köszönet az egyesületünket támogató
Önkormányzatnak, GAMESZNAK és a tevékeny egyesüle-
ti tagoknak.

2018. január 21.oldal Zamárdi Hírmondó

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA A 2017. ÉVI MUNKÁRÓL

Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét 2017-ben
támogatták.

Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra  is segítsék munkán-
kat! Felajánlásukat

18152614 � 1 -14

adószámra tehetik meg. Köszönjük!

Zamárdi Egészségõr Egyesület

MEGHÍVÓ
Január 15-én /hétfõn /17-órai kezdettel

a Közösségi Házban tartandó

ÉVNYITÓ ÖSSZEJÖVETELRE
Napirendi pontok: -Számadás /2017/ és tervezés /2018/ 

- Egészségmegõrzõ ötletbörze

- Tagdíjak befizetése

- A január 27-i Batyus bál szervezése /

asztalfoglalás a helyszínen Takácsné Szilvinél.

Régi és belépni kívánó új tagjaink igényére és ötleteire
számítunk.

Mindenkit szertettel vár az  Egészségõr Egyesület
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Adventi szeretetvendégség képekben

Az ünneplõ tagság

Citerán játszik Schwarcz Ildikó

Az ünnepi mûsor szereplõi/tagjaink gyer-
mekei, unokái/ Eidenpenz Lilla, Gireth

Bianka
Horváth Emese, Horváth EmmaPéter Kincsõ, Péter Hajnalka

Németh Erika karácsonyi köszöntõje

�Egészség nélkül nincs öröm� /Vujity Tvrtko/
Egészségben és örömökben gazdag boldog új évet kívánunk: Egészségõr Egyesület
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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
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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: 2018. 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

2018. január

Kedves Szülõk!

Ez évben is lehetõség van a

Zamárdi Hírmondóban a 2017. évben született

gyermekek fényképének megjelentetésére.

A fényképeket a bm.gabi@gmail.com

e-mail címre várjuk 2018. január 25-ig.

Siófoki autóipari
partnerünk
részére keresünk

operátor és gépkezelõ
munkakörökbe munkatársakat,

ingyenes buszjárattal!

Megemelt munkabérekkel és
januártól belépési bónusszal várjuk

a jelentkezését

irodavp@opuswork.eu
e-mail címen, vagy a

06 70/323-0001-es
telefonszámon.

vállalja szakdolgozat, könyv,
újság bekötését valamint
oklevél, vendégkönyv és

étlaptartó készítését.
Várnagy Miklós

Siófok, Szilfa u.5.
Tel.: 84 352 761,
06-20/9615-834,

mvarnagy@freemail.hu.

KÖNYVKÖTÕ

Zamárdi plébániatemplom

Csütörtök: 17:00 óra

Péntek: 7:30 óra

Szombat: 17:00 óra

Vasárnap: 8:30 óra

Balatonendréd:

Vasárnap: 10:00 óra

Miserend a plébánia honlapján olvasható:
zamardi .plebania.hu/miserend.html


