
Zamárdi Hírmondó 2018. február           Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXVI. évf. 2. szám

Prigliné Zsuzsa:

Januári hóvirág

Ilyenkor téli sötétségben

szokott aludni a világ,

és most mégis elõbújt

a sok apró kis hóvirág.

Január van, de szirmát simítja

tavasznak szele,

zöld levélkéje õrangyala keze.

Hófehér virágok,földet nézõ fejek,

az igazi szelídség csakis ilyen lehet.

Sarkady Sándor:
Farsang

Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,

Járjátok a bolondját;

Dínomdánom, vigalom �

Nincs a táncra tilalom!

Maskarások, bolondok,

Rázzátok a kolompot;

Takarodjon el a tél �

Örvendezzen, aki él!

Forrás: Hotel Wellamarin Facebook oldala
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. november 27-i ülésérõl.

1. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály elõterjesztései

A képviselõ-testület

a. Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítés� közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás

- a �Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítés� közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza meg 200.000.-
Ft+áfa díjért. 

b. Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítés� közbeszerzési eljárásban szereplõ mûszaki tartalom megvalósításának mûszaki
ellenõrzése

- a �Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítés� közbeszerzési eljárásban szereplõ mûszaki tartalom megvalósításának mûszaki
ellenõrzésével, a Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft.-t bízta meg 1.180.000,-Ft +áfa  díjért.

c. �Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítés� közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjai

- a �Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítés� közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak sze-
rint jelöli ki:
dr. Kerekes Gyöngyi, Hoffmann Renáta, Kétszeri Balázs.

d. Zamárdi, Siófoki utcai járdaépítés� közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezõk körének meghatározása

- meghívott kivitelezõk körét az alábbiak szerint határozza meg:

ÖKOBAU Kft., a Fecske Kft., az Útép Kft., a II. sz. Mélyépítõ Kft., illetve a Sió-Kõép Kft.

2. Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület beszámolója, 2018. évi támogatása

Dr. Nánási Ákos elnök megköszönte a meghívást és a lehetõséget, hogy az egyesület 2017. évi munkájáról beszámolhat a kép-
viselõ-testületnek.A 2017. évi szezonban 21 haláleset történt a Balatonon, Zamárdiban egy sem. Egyesületük nemcsak a men-
tésben, hanem a baleseteknél, rosszulléteknél is közremûködött. A 10 évvel ezelõtti adatokhoz képest a fürdõzõk száma három-
szorosa lett, így a feladatuk is növekszik. A megemelkedett vendég létszám természetesen jó az idegenforgalom szempontjából,
de egyesületüknek fokozott igénybevételt jelent. Ezenkívül az idõjárási viszonyok a déli parton általában kedvezõtlenek, mivel
a déli szél az uralkodó, ami a partról nem látható, és ez a fürdõzõk szempontjából veszélyes.
Jelenleg az egyesület négy hajóval rendelkezik, melyeket különbözõ célokra használnak. Jövõ évben már azt szeretnék, ha egy
hajó állandóan a vízen tartózkodna, illetve 3 hajóvezetõt alkalmazzanak, hogy pihenõidõt is tudjanak biztosítani a dolgozóknak.
A parti orvosi ügyelet nagyon jól mûködött, az együttmûködésük megfelelõ. 
Az egyesületben az utánpótlás nehéz, elsõsorban fiatalokat szeretnének a munkába bevonni.
Egyesületük alkalmas a középiskolások 50 órás szolgálatának letöltésére is, ezt is ki lehet a munkaerõ szempontjából használni.
Átadta Kutas Gábor, a siófoki vízirendészet vezetõjének köszönetét az Önkormányzatnak és polgármester úrnak.

Csákovics Gyula polgármester megköszönte az egyesület eddigi és ez évben végzett munkáját, és külön fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy Zamárdi területén nem történt halálos vízi baleset.

- elvi szinten támogatta a Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület mûködését a továbbiakban is, 3 fõ hajóvezetõ alkal-
mazásával a GAMESZ keretein belül. A konkrét összegekrõl a képviselõ-testület a 2018. évi költségvetés tárgyalása-
kor dönt.

3. Adórendelet:
- az idegenforgalmi adó vendégéjszaka után fizetendõ (IFA) összegét 2018. január 1-jétõl 500,- Ft/fõ/vendégéjszakában

állapította meg.

4. Zimek Pálinka Manufaktúra Kft névhasználati kérelme

- engedélyezte a Zimek Pálinka Manufaktúra Kft. részére a �Zamárdi47� név használatát az általa forgalmazott pálin-
kás üvegeken, 10 év idõtartamra, térítésmentesen.

5. A településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat és szabályozási terv) komplex  felülvizsgálata

- a településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítését, továbbá a
településrendezési eszközök komplex felülvizsgálatának elvégzését határozta el.

- megtárgyalta továbbá, és a legalacsonyabb, legkedvezõbb árajánlatot adó VT Városépítési Kft. ajánlatát fogadta el
bruttó 6.985.500,- Ft összegben.
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6. Rendezési terv módosítási igények

Zamárdi, Damjanich utca 1. (zamárdi 2058. hrsz.) átminõsítési kérelme

- a Zamárdi, Damjanich utca 1. szám alatti ingatlan átminõsítési kérelmét a december havi ülésen tárgyalja ismét.

Zamárdi, Alkotás utca 27. (zamárdi 806. hrsz.) átminõsítési kérelme

- megtárgyalta és engedélyezi a fenti hrsz.-ú ingatlan Üü-1 jelû besorolását az egész területre vonatkozóan.

- Az átsorolással kapcsolatos mindennemû költség a kérelmezõt terheli.

Zamárdi, Klapka utca 1. (zamárdi 1457/3. hrsz.) átsorolási kérelme

- megtárgyalta és nem engedélyezi a Zamárdi, Klapka utca 1. (zamárdi 1457/3. hrsz.) átsorolását.

7. Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai programjának elfogadása

- megtárgyalta a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai programját, és azt jóváhagyta.

8. Zamárdi Város GAMESZ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása

- megtárgyalta Zamárdi Város GAMESZ Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, és azt jóváhagyta.

9. Általános iskola 2018-2019. évi felvételi körzethatár jóváhagyása

- a 2017/2018-as általános iskolai körzethatárokon nem kíván módosítani, ezért azokat tartja érvényben a 2018/2019-es
tanévre vonatkozóan. 

10. TOP pályázatokkal kapcsolatos döntés

- a �Megbízási szerzõdés a Zamárdi Város Önkormányzata részére a �Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatá-
si kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv�-ben foglaltaknak megfelelõen, a kötelezõ nyilvánosság és a tájékoz-
tatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek elvégzésére a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 számú projekt meg-
valósítása kapcsán� c. elõterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

nyertes ajánlattevõnek a Fekete ART Kft.-t (Balatonmáriafürdõ) hirdeti ki bruttó 173.990,- vállalási áron. 

11. Szent István utcai csomópont ideiglenes forgalomba helyezése

Kétszeri Balázs osztályvezetõ elmondta: A Szent István utcai csomópont második ideiglenes forgalomba helyezése
2017. november 30. napjával lejár. A NIF Zrt. a hosszabbításra kérelmet nyújtott be. A Hivatal részérõl több észrevé-
telt is küldtek, mivel köztudott a csomóponttal kapcsolatos mûködési problémák sora. A vonatközlekedéssel kapcsola-
tos hiba az illetékes hatóság jelzése szerint kijavításra került. A reggeli órákban többször elõforduló hiba nem vasúti,
hanem közúti probléma. Amennyiben az ideiglenes forgalomba helyezéshez hozzájárul az Önkormányzat, 2 évre hosz-
szabbítják azt meg, a végleges hozzájárulást az egész kivitelezés befejezése után kapja meg a kivitelezõ cég.

A nyári idõszakban kérték a rendszer figyelését, ez idõszakosan meg is történt. 

Két lehetõség van: Az egyik az, ha nem járul hozzá az Önkormányzat, akkor mechanikusan (betontömbökkel vagy más esz-
közzel) lezárják a csomópontot, és a gépkocsival történõ közlekedés annak idejére megszûnik.
A másik az ideiglenes forgalomba helyezéshez történõ hozzájárulás, így a jelenlegi helyzet további két évre fenn fog maradni.
A nyári idõszakban a fellépõ problémát egy hét alatt nem tudták rendezni.
Lehetõségük van még továbbá a távfelügyeletbe történõ bekötést kérni, illetve rövidebb ideiglenes forgalomba helyezéshez hoz-
zájárulni.

- a Szent István utcai csomópont ideiglenes forgalomba helyezéséhez 2018. június 1-jéig hozzájárul.A hozzájárulással
egyidejûleg a képviselõ-testület felkéri Csákovics Gyula polgármestert, hogy hivatalos úton keresse meg Witzmann Mi-
hály országgyûlési képviselõt a csomóponttal kapcsolatos problémák megoldása végett.

12. Vízi élményparkra vonatkozó közterület-használati kérelem

- engedélyezi Forgács László vállalkozó részére a partszakaszon vízi élménypark létesítését.

- A vállalkozó a faburkolatú napozó terasz - repülõs emlékmû közötti területen a szabad strandi részen folytathatja te-
vékenységét /jegyszedés/ 10m2-en.

- engedélyezi, hogy a repülõs emlékmû és a Margó Ede sétány közötti sétány keleti oldalán, a sövény mellett létesítsen
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faházat max. 20 m2 alapterülettel. A faházat a szezonban ideiglenesen helyezheti le a vállalkozó.

- 5 év idõtartamra engedélyezi a - amely 5 évvel meghosszabbítható problémamentes mûködtetés esetén amennyiben a
felek a következõ 5 év tekintetében minden feltételben meg tudnak állapodni - bérleti jogot, amely a partszakaszon
igénybe vett 10 m2-t, és a szezonálisan lehelyezett faház /max. 20 m2 és kiszolgáló létesítménye a vízi élményparknak
/bérleti jogát is magába foglalja.

- A vízen elfoglalt élménypark alapterülete max. 800 m2 lehet.

- 1.5 millió Ft/ szezon bérleti díjat állapít meg. 

13. Repülõs emlékmûhöz kandeláber 

- a repülõs emlékmû mellett 2 db kandeláber felállítását határozza el 2018-ban, a 2018. évi költségvetés terhére.

14. Rendezvénytér fejlesztési terve, színpad kérdése

- a rendezvénytér fejlesztési javaslatát függõben hagyja, és a fõépítész decemberi ülésen elõterjesztésre kerülõ javaslatá-
val együtt a színpad kérdésében is dönt.

15. Napozóstég felújítási munkái

- a napozóstég felújítási munkáinak költségét a 2018. évi költségvetésben szerepelteti.

16. Orvosi rendelõknél lévõ táblák cseréje

- az orvosi rendelõk elõtt lévõ sérült, nagyméretû, pályázati támogatásra vonatkozó tábla eltávolítását hagyja jóvá, és az
épület falára egy kisebb méretû tábla kihelyezését azonos tartalommal.

17. B� és �C� blokkok közötti gyalogjárda kiépítése, a terület rendezése

- A Rákóczi utcából a strandra érkezõ vendégek részére kerüljön kiépítésre egy kövezett gyalogjárda (1,5 m széles),
melyen a magánterület használata nélkül elérhetik a partot. 

A jelenlegi régi gyalogút kerüljön megszüntetésre és befüvesítésre. A gyalogút kijelölésénél figyelemmel kell lenni,
hogy azon ne lehessen gépkocsival a zöldterületet megközelíteni és ott parkolni. A tervezési és felújítási munkát szere-
peltetni kell a 2018. évi költségvetésben.

- Az épület Siófok felõli telekhatára mellé egy sövényt kell telepíteni. (Leyland ciprus javasolt).

- Az épület elõtti önkormányzati parkoló terület hasznosítását a fizetõ parkoló rendszer bevezetése érdekében újra kell
gondolni, mivel ez a terület a parkoltatásnál nagy jelentõségû. Ugyanez érvényes a �B� blokk elõtti parkoló területre
is. A döntéstõl függõen (bérbeadás vagy saját hasznosítás) lehet a 2 parkoló területet burkoltatásáról dönteni. A felújí-
tást- amennyiben szükséges- szerepeltetni kell a 2018. éves költségvetésben.

18. Báthory Ádám közterület-használati ügye 

- Báthory Ádám bérleti ügyében úgy dönt, hogy a jelenlegi, szerzõdés szerinti bérleti hely (Balaton szíve tér melletti köz-
terület) kerüljön áthelyezésre a kikötõ felé keleti irányban, de a hídon túl nem. Az áthelyezés oka, hogy a vízi bicikli
állványok az eszközökkel közel vannak a térhez és hátrányosan befolyásolják a népszerû közösségi és rendezvénytér
funkcióját (pl.esküvõk).

19. Zamárdi, Bácskai utcai fejlesztések

- a sétány elejére egy gépkocsik behajtását akadályozó pollert kell beépíteni,

- ki kell alakítani a személyzet és áruszállító gépkocsik forgalmának lehetõségét a teniszpálya mögött létesült ideiglenes
parkoló területrõl a büfék hátsó frontjához,

- folytatni kell a Margó Ede sétány díszkövezését a Nagyváradi köztõl a Bácskai utcai vizesblokkig, 

- a játszótér, és focipálya csapadékvíz elvezetését be kell kötni a parkoló csapadékvíz árokba,

- fedni kell a nem mûködõ csapadékvíz kiömlõt a kikötõ oldalfalában,

- cserélni kell a felesleges irányító táblákat,

- a Zenepavilon elõtti tér rendezése szükséges.
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- A szükséges terveztetéseket az idei évi költségvetésben az általános tartalék terhére, a felújítást a 2018. éves költségve-
tésben kell szerepeltetni.

20.Volt teniszpályák területének hasznosítása

- a teniszpályák volt területén az ikerház burkolattal ellátott környezet felmérését írja elõ, és azt követõen üzleti elõ-
kertként történõ bérbeadását az igénylõk részére elképzelhetõnek tartja. - A Széphelyi György és társa része mellett ál-
ló, lekerített parkolónak használt zöldterület bérbeadását a képviselõ-testület nem támogatja. A teniszpálya parkoló-
ként való használatánál a Siófok felé esõ kerítés oszlopokat, rövidített formában, hasznosítani lehet a parkoló keríté-
seként. A teniszpálya mögött kialakult gépkocsi forgalmat meg kell szüntetni. A parkoló felújítást szerepeltetni kell a
2018. éves költségvetésben.

21. Óriáscsúszdával kapcsolatos döntések

- a csúszdánál lévõ vizesblokk konténer befedését a településen lévõ többi konténerhez hasonlóan határozza meg.

-  továbbá úgy dönt, hogy az óriáscsúszda területére a 2018. évi bérleti szerzõdés lejártát követõen bérleti szerzõdés
hosszabbítás ne történjen. 

-  2018. évi szezonra a hivatal szólítsa fel a bérlõt, hogy a létesítményt és környékét balesetmentes állapotban 
üzemeltesse.

22. Lidó kialakításának vizsgálata

- vizsgálatra jelöli ki az új lidó kialakítására a Keszeg-Kilátó utcák környékét.

23. Zamárdi, Hársfa utca és Széplak-alsó üdvözlõtáblák, Hársfa utcai sövények visszavágása

- kéri a települési üdvözlõtáblák (3 db) felülvizsgálatát, és helyettük 2 db (Széplak-alsó, Hársfa utca) új tábla kihelyezését. 

- kéri továbbá a Hársfa utcánál a 70-es út felé esõ sövények visszavágását, és a villanyoszlopokon lévõ dobozok eltávolíttatásá-
nak kérését, mivel a közlekedést és a kilátást zavarják.

24. Zamárdi, Csap utcához �megállni tilos� tábla kihelyezése

- a Csap utca Római út felé esõ részére �megállni tilos� tábla kihelyezését határozza el a területen történõ parkolások megszün-
tetése céljából.

25. Zamárdi, Felsõ pincesorhoz kilátóval kapcsolatos tájékoztató tábla kihelyezése

- a Felsõ pincesorhoz egy kilátóval kapcsolatos tájékoztató tábla kihelyezését határozza el a területen történõ parkolások meg-
szüntetése céljából.

26. Zamárdi, Fõ utca 121. szám elõtti közterület térburkolása

- a Fõ utca 121. szám elõtti bejáró térburkolását jóváhagyja az Önkormányzat költségére.

27. Zamárdi, Jegenye téri strand

- a Jegenye tér kijelölt strandterület iszaposodása miatt, és mivel a 25 méteres móló végén is iszapos a fenék, és a költséges kot-
rás nem megoldás, mivel az iszap folyamatosan újra lerakodik, ezért egy úszóstég beszerzésének lehetõségét kell megvizsgálni
árajánlatok alapján, mely tetszõleges hosszon, szétszerelés lehetõségét biztosítva esetleg megoldás lehet.

A nem mûködõ lídó medencéjét a képviselõ-testület feltöltetésre javasolja, és strandterületként kívánja mûködtetni. A stég be-
szerzést szerepeltetni kell a 2018. éves költségvetésben.

28. Zamárdi utcavégek stég lejárók, táblák kihelyezése

- úgy dönt, hogy azokra az utcavégekre, amiket fürdõzésre használnak, kerüljön kihelyezésre olyan tábla, hogy �nem kijelölt
strand�, és mindenki saját felelõsségére használhatja. Az eddig lehelyezett stég lejárók továbbra is kerüljenek a területen kihe-
lyezésre, figyelem felhívó táblával együtt, kivéve a Klapka és a Táncsics utca végi területeket.

29. Zamárdi, Orgona utcai strand területének rendezése

- kéri, hogy Csákovics Gyula polgármester úr keresse meg Siófok illetékeseit a terület közös rendezésének lehetõségével kap-
csolatban, továbbá a fémoszlopok lehelyezésével a strandterületen történõ parkolást akadályozzák meg, illetve sorompó bizto-
sítsa a siófoki szemétszállító autó behajtását a területre, megakadályozva a területen történõ autóközlekedést.A strandon lévõ
homokozót az Önkormányzat szüntesse meg.
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Az Önkormányzat a területre biztosítandó 30.000.000,- Ft-os összegbõl a szükséges fejlesztéseket végre tudja hajtani, beleértve
a játszótér kiépítését is.

30. Zamárdi, Széplak-alsói vasútállomás mögötti terület rendezése

- a Zamárdi, Széplak-alsói vasútállomás mögötti önkormányzati területen fejlesztést nem kíván tervezni. A terület rendszeres
karbantartását az Önkormányzat továbbra is elvégzi.

31. Zamárdi, volt Tolna megyei üdülõ ügye (Margittai utca)

- felkéri a hivatalt, hogy a volt Tolna Megyei Tanács ingatlan esetleges megvásárlásának vagy kisajátításnak lehetõségét vizsgál-
ja meg. 

32. Zamárdi 3441/13 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

- a zamárdi 3441/13 hrsz.-ú (Harcsa utca) önkormányzati tulajdonú ingatlanra a hozzájáruló nyilatkozatát megadja kerékpáros
pont létrehozására vonatkozóan az alábbiak szerint:

- hozzájárul, hogy a �Kerékpáros turisztikai hálózatfejlesztés a Balaton keleti medencéjében� címû pályázatban foglaltak szerint
a 8621 Zamárdi, belterület 3441/13. hrsz. alatti ingatlanon tervezett beruházási projektet megvalósítsa, és azt a megvalósítást kö-
vetõen, a kötelezõen elõírt öt éves fenntartási idõszak alatt üzemeltesse.

- úgy határoz, hogy a fenti hozzájáruló nyilatkozat abban az esetben lép érvénybe, miután a Wintersport Kft. a területre vonat-
kozó 2017. évi bérleti díj összegét az Önkormányzat számlájára befizette.

33. Fizetõparkolás bevezetése

- Zamárdi területén a fizetõparkolás bevezetését a Nagy Sándor-Kiss Ernõ-Panoráma-Harcsa utcák által határolt területen tud-
ja elképzelni, további egyeztetéseket követõen, melyek megtörténte után a testület a napirendet ismételten tárgyalni kívánja.

34. Gast-Hausmann Kft közterület-használati kérelme (térburkolás)

- engedélyezi a Gast-Hausmann Kft. üzemeltetésében lévõ Hausmann étterem elõtt lévõ önkormányzati terület térburkolását
a környezethez igazodó térkõvel, a Kft. teljes költségviselése mellett.

35. Általános iskola épületére vonatkozó távközlési antenna elhelyezési kérelem

- megtárgyalta az Antenna Hungária Zrt. telepítési kérelmét a zamárdi iskola tetõszintjén 1db távközlésre szolgáló eszköz el-
helyezésére.

- ez esetben sem engedélyezi az általános iskola épületére távközlési antenna elhelyezését.

36. Elektromos töltõállomás létesítése Zamárdi településen

- a zamárdi 2056/5. hrsz. (Rákóczi-Kiss Ernõ utca saroknál lévõ trafó) önkormányzati területen az e-MobiElektromobilitás Non-
profit Kft. részére biztosít 1 db parkolóhelyet térítésmentesen, 10+5 év idõtartamra elektromos töltõállomás üzemeltetése cél-
jából.

A töltõállomással kapcsolatos összes üzemeltetési és egyéb költség a Kft.-t terheli.

- hozzájárul, hogy a Kft. eljárhasson az Önkormányzat nevében a töltõállomás létrehozásával kapcsolatos eljárásban az E.ON
felé.

37. Útbaigazító táblák megrendelése, kihelyezése

- megrendeli Zamárdi területére kihelyezendõ 27 db útbaigazító táblát 11 db oszlopon, ezen felül tartalékként 8 db táblát és 3
db oszlopot javasol megrendelni, mindösszesen bruttó 852.000,- Ft összegben (35 db tábla, 14 db oszlop) az általános tartalék
terhére Angyal Zoltán bagi vállalkozótól. 

38. Zamárdi, Fõ utcai járda építéssel kapcsolatos árkok kérdése

- a Fõ utcai járda építés kapcsán felmerült árkok kialakításával kapcsolatban nem kívánja a meglévõ állapot megváltoztatását, a
jelenlegi állapotot tudomásul veszi.

39. Zamárdi-felsõ, MÁV mögötti terület tervei

- a zamárdi-felsõi, MÁV terület mögötti terület tervezésére benyújtott tervet elfogadja.

Matyikó Zsuzsa
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Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új szabályairól

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ�testülete a 2017. december 12-i ülésén felülvizsgálta a he-

lyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjérõl és a településtisztaság egyes kérdéseirõl szóló rende-

letét. Az új, 25/2017. (XII.12.) számú rendelet egyik legfontosabb változása, hogy a közszolgáltatás köré-

be tartozó évi egy alkalommal biztosított LOMTALANÍTÁS lakossági igénybevételének szabályait jelentõ-

sen megváltoztatta.

A jövõben házhoz menõ lomhulladék elszállítás keretében a közszolgáltató évente 6 alkalommal-márci-

us, április, május, szeptember, október és november hónapok utolsó pénteki napján végez lomhulladék

összegyûjtést településünkön. A szolgáltatás kizárólag írásban a közszolgáltatóhoz /postai úton, cím:

Siókom Nonprofit Kft. 8600 Siófok Papfõdi u. 3., vagy elektronikus úton, e-mail: / intézett megrendeléssel

vehetõ igénybe. A megrendelést a közszolgáltató köteles visszaigazolni. A lomhulladékot az ingatlanhasz-

náló /vagy megbízottja/ közvetlenül a közszolgáltatónak adja át, tilos a szállítást megelõzõen a lom-

hulladékot közterületen elhelyezni.   

Változatlanul mennyiségi korlátozás nélkül évente egy alkalommal lehet a szolgáltatást igénybe venni.

Itt szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a lomhulladék olyan háztartási hulladék, amely a közszolgál-

tatás keretében rendszeresített gyûjtõedény méreteit meghaladja. Kérjük, amennyiben bizonytalanok,

hogy az elszállíttatni kívánt hulladék lom hulladéknak tekinthetõ �e, tájékozódjanak a közszolgáltatónál.  

Az új szabályozás bevezetésével a képviselõ-testület meg kívánja szüntetni a korábbi évek lomtalanítási

idõszakaiban kialakult körülményeket, azt, hogy városunk közterületein heteken keresztül elviselhetetlen

állapotok uralkodtak. 

Változott a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás is. A gazdálkodó szervezet ingatlanhaszná-

ló a vegyesen gyûjtött települési hulladékának kezelésére köteles a közszolgáltatóval szerzõdést kötni. Az

elkülönítetten gyûjtött hulladék vonatkozásában nem kötelezõ a közszolgáltató igénybe vétele, lehetõség

van más, az elkülönítetten gyûjtött települési hulladék szállítására és kezelésére feljogosított egyéb szer-

vezettel is szerzõdni, de a gazdálkodó szervezet köteles ezt nyilvántartásba vétel céljából a Polgármeste-

ri Hivatalban bejelenteni.  

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 2018. évi adóívek kiküldésével egyidejûleg a hulladékszállítás

itt nem részletezett és nem változott fontosabb szabályairól összefoglaló tájékoztatót küldünk. Jelen kivo-

natos közlésünk azt a célt szolgálja, hogy a márciusi elsõ lomtalanítási szállítási nap elõtt határidõben

/2018. február 15./ idõben eljutathassák megrendelésüket a közszolgáltató felé, akik a márciusi  idõpon-

tot szeretnék igénybe venni.

dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ
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KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁSA

TÁJÉKOZTATÁS

Csákovics Gyula Polgármester Úrnak

Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki Önnek és
azon képviselõknek, akik kitartóan támogatták, a Party
Fészek névre hallgató vendéglátó egység bezárását és
lebontását.

Ugyan nem hivatalos forrásból értesültünk errõl, de mi-
vel már több helyen is olvashattunk róla, bizonyára így is
van.
Nyugodt lehet a lelkiismeretük azoknak a képviselõknek,
akik a megszüntetés mellett szavaztak, hiszen a hely
nem volt méltó Zamárdihoz és itt nemcsak az elhíresült
tevékenységre gondolunk, hanem annak a környezeté-
re.

Úgy nézett ki, mint egy elhanyagolt termelõszövetkezeti
major a szerteszórt, rendszertelenül ledobált eszközök-
tõl és tárgyaktól, nyugodtan mondhatjuk, hogy Zamárdi
szégyene volt.

A Balaton-part ottani szakasza gyönyörû, szépen kar-
bantartott és gondozott. 
Ez akár dicsérete is lehet annak a szervezetnek, aki ezt
szakértelemmel végzi.

Talán épp ezért, õsszel, tavasszal, de jó idõben még a té-
len is nagyon sokan sétálnak arrafelé.
Sokszor megfigyelhettük, hogy az arra sétálók szinte ki-

vétel nélkül mindig rácsodálkoztak arra a kuplerájra, ami
ott volt.
Persze ez csak a probléma egyik oldala, mi a huzamo-
sabb ideig itt lakók, hajnali négy óráig hallgathattuk a dü-
börgést, utána meg a hazavonuló 10-15 fiatal minõsíthe-
tetlen üvöltözését.

Ablakot nyitni emiatt a legnagyobb melegben sem lehe-
tett. A környékbeli nyaralók tulajdonosaival történt be-
szélgetések alapján állíthatom, hogy mindannyiunk éle-
tét megkeserítette ez az egység.

Azok az itt nyaraló fiatalok, akik 1-2 hetet töltöttek itt el,
könnyen veszik védelmükbe a különbözõ fórumokon
kommentjeikkel. Õk mindig elmentek, mi meg marad-
tunk.

Tisztelt Polgármester Úr kérem, levelem tartalmát szíves-
kedjen a képviselõ-testület tagjaival is megismertetni.

További munkájukhoz kitartást, és jó egészséget kívánva
maradok tisztelettel:

A környéken lakó tulajdonosok egyike

(A nevével és címmel érkezett levél írója kérte, hogy ne-
vét és címét nyilvánosan ne szerepeltessük, de a levél
közzétételéhez hozzájárult.)

A közelmúltban megjelent és a zamárdi Party Fészek nevû szórakozóhellyel kapcsolatos észrevételekre
a képviselõ-testület a következõket kívánja elmondani:

� A szórakozóhely nem bezárásra került, hanem lejárt a 10 évre szóló bérleti szerzõdése, melyet a
képviselõ-testület nem hosszabbított meg.

� A meg nem hosszabbítás okai a következõk voltak: az üzemeltetési idõ alatt megszámlálhatatlan
panasz érkezett a rendszeresen hajnalig tartó hangos zajra, a vendéglátó egység elhanyagolt kör-
nyezetére, a tiltást figyelmen kívül hagyó zöldterületi parkolásra.

� Az évek során a bérlõ számos alkalommal maradt el a bérleti jogviszonyból eredõ fizetési kötele-
zettségei határidõre történõ teljesítésével.

� A szerzõdésben a bérlõ és az önkormányzat abban állapodott meg, hogy a bérlet megszûnése-
kor eredeti állapotban kell a bérlõnek a területet visszaadnia az önkormányzatnak.

A terület önkormányzati tulajdon, az is marad, hiszen a törzsvagyon része, ezért nem elidegenít-
hetõ.

A képviselõ-testület a maga részérõl a témát lezártnak tekinti.

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

A szórakozóhely mellett kiálló vélemények mellé közzéteszünk egy napokban érkezett levél kivo-
natát:
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI SZOLGÁLAT RENDJE 2018. ÉVBEN

Hétköznapi ügyelet  2018.01.01-07.08 és 08.21-12.31. közötti idõpontokban 20.h.-ig,
míg 2018.07.09.-08.20.között 22.h.-ig.

Hétfõ:           8636 Balatonszemes  Szabadság u.13.sz. Patienta Gyógyszertár
Kedd:           8621 Zamárdi 8621 Kossuth Lajos utca 9. F.G.H. Gyógyszertár
Szerda:         8617 Kõröshegy, Petõfi S.u.102. sz. Calendula Gyógyszertár
Csütörtök:    8624 Balatonszárszó, Fõ utca 60. Menta Gyógyszertár
Péntek:         8623 Balatonföldvár, Petõfi S.utca 2.sz. Isteni Gondviselés Gyógyszertár

Hétvégi ügyelet ( szombatonként 14.-h.-ig, vasárnap 12.h.-ig,
2018.07.09-08.20.közötti idõpontokban 22.h.-ig

Zamárdi F.G.H. Gyógyszertár:
2018. 01.20-21.,  2018.02.24.-25., 2018.03.31.-04.01., 2018.05.05.-06., 2018.06.09-10., 2018.07.14-15.,
2018.08.25-26.,   2018.09.22-23.,   2018.10.27-28.,   2018.12.01.-02.

Balatonszemes Patientia Gyógyszertár:
2018.01.-27.-28., 2018.03.03.-04., 2018.04.07.-08., 2018.05.12.-13., 2018.06.16-17., 2018.07.21-22.,
2018.08.18-19.,  2018.09.29.-30.,   2018.11.03.-04.,   2018.12.08.-09.

Kõröshegy Calendula Gyógyszertár:
2018.01.13.-14., 2018.02.17-18., 2018.03.24.-25.,  2018.04.28.-29.,  2018.06.02.-03.,  2018.07.07.-08.,
2018.08.04.-05.,  2018.09.15.-16., 2018.10.20.-21.,  2018.11.24.-25.,  2018.12.29.-30.

Balatonszárszó Menta Gyógyszerztár:
2018.01.06.-07.,  2018.02.10.-11.,  2018.03.17.-18.,  2018.04.21.-22.,  2018.05.26.-27.,  2018.06.30.-
07.01.,  2018.08.11-12.,  2018.09.08.-09.,  2018.10.13.-14., 2018.11.17.-18.,  2018.12.22.-23.

Balatonföldvár Isteni Gondviselés Gyógyszertár:
2018.02.03-04.,  2018.03.10.-11., 2018.04.14.-15.,  2018.05.19.-20.,  2018.06.23.-24.,  2018.07.28.-29.,
2018.09.01.-02.,  2018.10.06.-07.,  2018.11.10.-11.,  2018.12.15.-16.

Ünnepi ügyelet 2018. 01.01.-07.08.-ig 12.h.-ig, 2018.07.09.-08.20. között 

2018.március 15. Balatonszárszó Menta Gyógyszertár
2018.március 30. Balatonföldvár Isteni Gondviselés Gyógyszertár
2018.április 02. Balatonszemes Patientia Gyógyszertár
2018.május 01. Zamárdi F.G.H. Gyógyszertár
2018.május 21. Balatonszemes Patientia Gyógyszertár
2018.augusztus 20. Balatonszemes Patientia Gyógyszertár
2018.október 23. Zamárdi F.G.H. Gyógyszertár
2018.november 01. Balatonszárszó Menta Gyógyszertár
2018.december 25. Zamárdi F.G.H. Gyógyszertár
2018.december 26. Kõröshegy Calendula Gyógyszertár



Januárban mindenki feltöltõdve, de még kicsit a kará-
csony szellemében jött újra óvodába. Az angyalka által
hozott új játékok nagy sikernek örvendtek a gyerekek
körében, a fajátékokat mindennap elõveszik. Az elsõ na-
pokban behozhatták az otthon kapott játékaikat is az
óvodába, hogy megmutathassák egymásnak, és közö-
sen kipróbálhassák azokat. Január 5-én közösen lebon-
tottuk a karácsonyfát, 1-1 kedvenc karácsonyi dal felidé-
zésével végleg elbúcsúztunk a karácsonytól és a 2017-
es évtõl. Következõ héttõl már mindenkinek sikerült visz-
szarázódnia a megszokott hétköznapokba, amit a gye-
rekek számára persze idén is próbálunk minél élmény-
dúsabbá tenni. Sajnos a hónak még nem örülhettünk,
így a faliújságra festett téli tájakkal, a plafonra felaggatott
hópelyhekkel próbáltunk magunk köré egy kis téli han-
gulatot varázsolni. Az idõ nem szegte kedvünket, így is
szívesen énekeltünk hóemberes dalokat, meséltünk téli
meséket. Január elsõ heteiben szoktunk ismerkedni ki-
csit a hónapok, napok neveivel. Tevékenységeken, játé-
kokon keresztül bõvítettük a gyermekek ismereteit a téli
idõjárásról, öltözködésrõl, téli sportokról. A nagycsopor-
tosok túl vannak az iskolaérettségi vizsgálaton, lassan
eldõl, kik búcsúznak év végén az óvodától, és kik azok,
akik velünk maradnak még egy évet. 16-án, kedden
szintén a nagyokkal színházba látogattunk, ahol  �A ha-
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ÓVODA HÍREI

ISKOLAI HÍREK

A téli szünet gyorsan eltelt, január 3-án felfrissülve
kezdtük a munkát.

8-án az Oktatási Hivatal tartott ellenõrzést nálunk.
11-én a német nyelvi verseny iskolai fordulójában a 7-8.
osztályosok mutathatták meg tudásukat. Délután a hete-
dikesek Siófokon még színházi elõadáson is részt vettek. A
Pál utcai fiúk c. elõadás felejthetetlen élményt nyújtott. 
13-át nagy izgalommal várták diákjaink, pedig szombat
volt. A hagyományos �doni csata�- rendezvényünkre már
pénteken megérkeztek a hagyományõrzõk. Az eseményrõl
külön írásunkban Gál László/8.o./számol be.
12-16 között csodálhattuk meg néptáncosainkat, akik félévi
bemutatóórán szép számú érdeklõdõnek mutatták meg
tudásukat.
17-én a 3. osztályosok vettek részt fogorvosi-, védõnõi vizs-
gálaton.
20-án nagyon szorítottunk 16 nyolcadikosunknak, akiknek
a központi írásbeli felvételi vizsgán kellett bizonyítaniuk.
22-én rendhagyó módon ünnepeltük a magyar kultúra
napját. A közösségi házban Szilas Miklós zenés irodalmi
mûsorát tekintettük meg.
23-án a Varga Tamás matematikaverseny megyei for-

Szilas Miklós zenés irodalmi estje

lász és a felesége� címû zenés elõadást tekintettük meg.
Volt nálunk Vali néni, tisztasági ellenõrzést tartott, a dok-
tor bácsit pedig jövõ hétre várjuk. A gyerekekkel meg-
kezdtük a farsangi készülõdést. A Szülõi Munkaközös-
ség tagjai is elkezdték az óvodai jótékonysági bál szer-
vezését, reméljük idén is jól sikerül. Minden szórakozni
és támogatni vágyót szeretettel várunk!
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Doni csata
Január 13-án reggel kicsit ugyan még fáradtan, de min-
denki izgatottan készült az idei doni csatára. Miután fel-
osztottuk a csapatokat, kezdetét vette a kaland.
Fél 11 körül a mi csapatunk is elindult. Az elsõ állomá-
son még kissé megszeppenten álltunk neki a feladatnak.
Tollaslabdával kellett ledönteni kis katonafigurákat,
majd az ott jelen levõ katonák egyenruháit kellett felis-
merni, valamint feltettek nekünk néhány kérdést a II. vi-
lágháborúval kapcsolatban. 
A második állomás a zamárdi fakereszttõl nem messze
volt. Ott egy kérdéssort kellett kitöltenünk a II. Magyar
Hadsereggel kapcsolatban, amely a Don-kanyarban har-
colt. Ez jól sikerült, majd továbbindultunk. Közben az
idõjárás sem volt túl kegyes hozzánk, ugyanis hol hava-
zott, hol pedig havas esõ esett. De ez jó is volt, mert így
egy kicsit autentikusabb környezetben érezhettük ma-
gunkat. A harmadik állomáson a darts következett. Itt is
jól teljesítettünk. Ennek, valamint a katonák körében
nagy népszerûségnek örvendõ csapatindulónknak kö-
szönhetõen elégedetten távoztunk errõl a helyszínrõl is.
Ezt követõen a Szamárkõ felé vettük utunkat. A céllövé-
szetben nem szerepeltünk sajnos fényesen, de az itt fel-
tett kérdésekre jól válaszoltunk, úgyhogy innen is kelle-
mes szájízzel indultunk tovább. 
A kilátónál fegyver-összeszerelés következett. A csapa-
tunkból jelentkezõ két fiú sikeresen megcsinálta ezt. Ez-
után ettünk egy keveset. Közben ügyelnünk kellett a par-
tizánokra, akiknek célja az volt, hogy minden résztvevõ
nyakáról leszedjék a dögcédulát. Mivel ekkor már számí-
tottunk a támadásukra, csapatvezetõnkkel felállítottuk a
�haditervet�. Az õ remek taktikai érzéke segítségével so-
káig elkerültük az ütközetet. Sajnos a szántóföldek sara
nem segített nekünk. Mindenkinek vagy 2 kg-mal nehe-
zebb lett a cipõje a sártól, de így is elértük a következõ ál-
lomást, ahol paintballoztunk. A csapatból 3 ember, köz-
tük magam is, az erdõben küzdöttünk Péter bácsi ellen.
Sokáig helytálltunk, de végül õ bizonyult jobbnak. Ám mi

folytattuk utunkat. A következõ feladatban egy sebesült
katona(báb) sérüléseit kellett ellátnunk, és elvenni tõle a
nála talált tárgyakat. Nem messze innen fel kellett ismer-
nünk 9 olyan képet, amely nem a II. világháború idején
készült. A következõ állomás a domb tetején volt, így
meg kellett másznunk azt, ami a sûrû növényzet közt
nem volt túl könnyû. Miután felértünk, teljesítettük a kö-
vetkezõ feladatot, ahol gránátokkal kellett célba dobni,
valamint egy csapatos futást kellett végrehajtani. Itt vet-
tük észre a partizánokat, akik elõl az erdõ sûrûjébe me-
nekültünk, majd egy hosszas �séta� következett a dzsum-
bujban. Nekem személy szerint nagyon tetszett ez a me-
nekülés az erdõn át. Végül elérkeztünk az utolsó külde-
tésünkhöz, az aknakereséshez. De ezután észrevettek
minket a partizánok, így tehát az ütközetet nem tudtuk
elkerülni. Szerencsére a csapat az elvesztett dögcédulák
helyére tudott pár darabot szerezni a partizánoktól. Nem
sokkal ezután elérkeztünk a végállomásra, Szántód-
pusztára. Nem kellett sokat várnunk az eredményhirde-
tésre. Csapatunk az elõkelõ második helyen végzett.
Végül elégedetten, boldogan, sárosan és jó néhány kilo-
méterrel a lábunkban értünk haza, de megérte. Megérte,
mert olyan élményben volt részünk, amiben csak keve-
seknek. Köszönjük mindannyian a csapatvezetõknek, a
katonáknak és Péter bácsinak ezt a fantasztikus szomba-
ti napot, mert egy felejthetetlen élménnyel gazdagítottak
bennünket.

Gál László/8.o./

A zamárdi Fekete István Általános Iskola takarítónõi
álláshelyre pályázatot hirdet.

Érdeklõdni lehet:
Tarr Péter iskolaigazgató, 06-30-425-8115.

dulójában vesz részt 3 tanulónk, 23-án pedig ugyancsak
megyei fordulót rendeznek a Regionális matematika-
versenyben Kaposváron. Borsos Krisztián, Brucker Péter
és Szabó Vivien a �kis tudósok�.
Csak Siófokig kell utazni a Lotz �Szövegértési verseny�
megyei fordulójára, melyre 11 tanulónk jutott be.
26-án zárul idén a félév. Sokan nagyon szép bizonyítványt

kapnak, néhány tanulónak viszont muszáj lesz �rátenni egy
lapáttal� a következõ félévben.

H.J.
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Puruczky Boglárka 2017. április 12.

Busák Aisa Anna 2017. március 22.

Danázs-Bara Zétény Bendegúz 2017. április 20.

Deli Borbála 2017. október 10.Kizlinger Dominik 2017. február 1.

2017-ben született babák!
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Pálfi Bence 2017. július 31.Pisztl Illangó Szófia 2017. március 7.

Pinizsi Emma Jana 2017. március 30.

Szöllõsi Csongor 2017. nov. 28.Nemestóthy Mihály László 2017. szeptember 18.

Szabó Luca 2017. április 10.
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Múltba nézõ..

Egy hirtelen jött gondolat és kellõ kíváncsiság ösztönzött
arra, hogy elkezdjek kutatni régi idõk fotói után. 
Nap mint nap elhaladva az iskola folyosóján, a  tablókat né-
zegetve, kis idõutazást tesz az ember a múltba. Azon gon-
dolkodtam, hogy vajon ötven � hatvan évvel ezelõtt nem is
készültek osztályképek, tablók? Léteznek-e felvételek
azokról a kisdiákokról, akik ma már nagyszülõk, déd- nagy-
szülõk?
Sok kérdezõsködés, beszélgetés után sorra megnyíltak a
féltve õrzött családi albumok. Elõjöttek az emlékek, meg-
elevenedtek az arcok a régi történetekben. 
Így készítettem el  a Zamárdi Tablók 1951-1971 fénykép-
gyûjteményt. A kiadvány megjelenését a Zamárdi Tourin-
form Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár támogatta. 
A Városi Könyvtár helytörténeti gyûjteményébe került,
ahol bárki megtekintheti.
Bízom abban, hogy sokaknak szép emlékeket idéznek fel a
képek, és mindannyiunknak értéket hordoz a múltból, mél-
tóképpen megõrizve a jövõnek.

Soós Gábor

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 

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 kapha-

tók, kulcstartó, hûtõmágnes ( fa, mûanyag ), név-
jegytartó, 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 napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

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

Akiknek köszönettel tartozom a segítségért:

Ács Zoltán
Bartus Istvánné Fehér Irén
Bemné dr. Schneider Mária
Benke Lászlóné Czuczor Mária
Béres Józsefné Horváth Márta
Bokor László
Czuczor János
Csákovics Lászlóné Vass Irén
Csehi Józsefné Rajczi Erzsébet
Dobribán Gézáné Richter Vilma
Dr. Kiss Piroska
Fazekas Zoltánné Mulesza Olga
Ferenczi László
Friesz Sándor
Herczeg Lászlóné Rozsnyai Mária
Hirschmann Attila
Hosszú Gyuláné Bálint Katalin
Jakus Lászlóné Félix Márta
Kertész Dezsõ
Krizsán László
Pásztor Jánosné Böröcz Ilona
Rezi Lajos
Rozsnyai Ferenc
Rozsnyai Ferencné Szalai Margit
Szakáli Anna
Tóth Imre Mihály
Zsobrák Péter

Rendezvénynaptár 2018

Folyamatosan várjuk a civil szervezetek, vállalkozók 2018.
évre tervezett rendezvényeit, amelyeket szeretnének a feb-
ruárban megjelenõ leporelló kiadványban, illetve a város
honlapján, valamint a ZVTV képújságjában is megjelentet-
ni. Honlapon, illetve a ZVTV-ben történõ publikálás kéré-
se esetén egy jó minõségû és felbontású fotót is kérünk
mellékelni a rendezvény jellegéhez igazodva.

Kedves Vállalkozók!

A Zamárdi Tourinform iroda 2018-ban is tartja aktív rész-
vételi szándékát a belföldi kiállításokon a város hírnevét és
vonzerejét növelendõ. A korábbi évekhez hasonlóan jövõ-
re is várjuk azon vállalkozások, szállásadók, illetve vendég-
látó egységek jelentkezését, amelyek szívesen részt venné-
nek velünk 2018. március 1-4. között az Utazás kiállításon
a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban akár személyes
és együttes megjelenésben a várost képviselve. Idén is önál-
ló standon veszünk részt az év legnagyobb belföldi kiállítá-
sán, így személyes részvétel és kitelepülés is lehetséges
(korlátozott számban), de ahogy eddig is, szívesen terjeszt-
jük a már elkészült vagy meglévõ kiadványaikat is szemé-
lyes részvétel nélkül. 

Részvételi szándékát 2018. február 20-ig várjuk írásban
vagy személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõ-
ben.
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek

Január 13-án mutatta be a zamárdi szerzõ a nép szívé-
ben és a mûvelõdéstörténet írott hagyományában élõ
Szent László királyról szóló, õsszel megjelent könyvét.
Egy vetített képes elõadás szellemi utazásán vehettek
részt az érdeklõdõk, ami Moldvától Nyitráig, a csángók-
tól a nyugati gyepûõrök világáig tartott. A vezérfonalat
úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy kiváló történelmi
személy élete nemzetének mitikus hagyományában to-
vább él, és koronként cselekvésre inspirálja azokat, akik
világuk újjáteremtését vállalják, keresztény és magyar
kultúránk megújhodásáért küzdenek nehéz idõkben,
akár települési, akár országos, akár európai szinten. Ha
esetleg valaki saját magának, vagy ajándékba mások-
nak meg szeretné szerezni a könyvet, forduljon bizalom-
mal a Közösségi Ház mûvelõdésszervezõjéhez. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Közösségi
Házban minden esztendõben egy minõségi, de bárki
számára élvezhetõ elõadást szervezünk. Idén a fõképp
operaházi zenészekbõl álló, és részben felvidéki kötõdé-
sû Ad Libitum Kamaraegyüttest hívtuk meg. Nagyszerû
elõadást tartottak 1000 év zenéjébõl válogatva. Nem
igaz az a kijelentés, hogy csak a modern kor könnyûze-

néi �fogyaszthatók�, a korábbiak befogadhatatlanok.
Mindezt azért jegyzem meg, mert az együttes bebizonyí-
totta, hogy színvonalas mûsor is lehet egyszerre szívhez
szóló és szórakoztató. Az egyik mûsorszámnak a zene-
szerzõje rendezvényünkre Fülekrõl Zamárdiba utazott.
Simon János zenepedagógus, karnagy és kántor Hûség-
himnusz címû zenemûvének hangszeres õsbemutatója
itt, Zamárdiban történt meg! Komponálásra inspiráló ha-

február

2-e, 11:00: Zeneiskolai tanárok koncertje

3-a, 16:00: Hazajárók és a nagyváradi Varga Csaba (8000-es csúcsot meghódító) hegymászó úti élményei �
NABE-rendezvény

7-e, 9:00: Szilvi használtruha-vásár

9-a, 9:00: vásár

12:00, 9:00: Állásbörze

15-e, 9:00: német használtruha - vásár

16-a, 18:00: Az örök derû hungarikumának, a székely humornak vendégsége Zamárdiban!!! Fellépnek:
Muszka Sándor és Orbán János Dénes székely írók.

17-e, 16:00: Farsangi táncház és vidám mépszokások a Sulyom néptáncegyüttessel és az általános iskolás
néptánccsoportokkal

24-e: Óvodai SZM-bál

25-e, 9:30: Emlékharangozás a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

26-a, 14:00: Véradás

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

Ad Libitum Kamaraegyüttes (fotó: Hirschmann Attila) Simon János füleki zeneszerzõ (fotó: Hirschmann Attila)



Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2018. február

tást számára a 2004. dec. 5-i népszavazás keserve adott,
akkor érezte azt a szerzõ, hogy ezt a mûvet meg kell ír-
nia. A darab vissza-visszatérõ refrénje, hogy csak azt
veszti el az ember, amirõl önként lemond! Ismerve a
zamárdi igényeket, sejtettem, hogy ez alkalommal hat-
van fõ körül lesz a közönség létszáma. Pontosan így volt,
a létszám miatt nem panaszkodhatom. Ám utólag a te-
hetetlen sajnálkozás érzése is feltör bennem az öröm
mellett, még ilyen remek koncert után is, hogy mennyi
szép élménytõl fosztják meg magukat azok, akikben az
igény megvolna, de mégsem jönnek el. És itt elsõsorban
a harmincas, negyvenes korosztályra gondolok, akiken
leginkább múlik, hogy egy város csak jogilag város-e,
vagy polgári mentalitástól és életviteltõl áthatott szellem
uralkodik-e benne.

Gondolom, nem vagyok egyedül azzal a véle-
ménnyel, hogy a székely humor a világ egyik legjobb hu-
mora! Nos, két székely író és humorista lesz a vendé-
günk február 16-án: Muszka Sándor Csíkszépvízrõl (a
székely egypercesek �elkövetõje�) és Orbán János Dé-
nes József Attila-díjas író. A farsangi idõszakban évek
óta hagyományosan egy-egy vidám, komikus, derûs elõ-
adással kedveskedünk a zamárdiaknak, így került sor
idén a székely humor tolmácsolóinak meghívására is.
Bár a fellépés napja már túl van a farsangon, - rövid az
idei idõszaka -, de ezt kérjük, nézzék el, hiszen 800 km
távolságból kelnek útra vendégeink, és zamárdi szerep-
lésüket az tette lehetõvé, hogy másnap a Duna Palotá-
ban van lekötött elõadásuk. Akiben zeng a lélek, azért
jöjjön el! Aki szomorú. meg éppen azért!

Másnap, február 17-én, szombaton az iskolai
néptáncos csoportok valamint a fiataljaink alkotta Su-
lyom néptánc-csoport fellépésével fûszerezett farsangi
vigasságot tartunk a Közösségi Házban! Talpalávalót a
Dió Banda húz. Felelevenítjük a farsangi tréfás népszo-
kásokat, lesz szabad tánc, lesz batyus uzsonna, lesz jó
pár közösségi játék. 16 órakor a Mátyás-naphoz kötõdõ

népszokásokhoz kellõ zajkeltõk elõállításával kezdõdik a
cécó. A kézmûves �mûveleteket� ez alkalommal is Gubá-
nyi Kata vezeti. A vigasság végén elégetjük az idei telet
jelképezõ télbábut.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja idén
vasárnapra esik. A reggeli szentmisét követõen fél 10-
kor szólalnak meg a harangok Zamárdiban a helyi, a ha-
zai áldozatok és a nagyvilág áldozatai emlékére, mind-
azokért, akik akár életáldozat, akár lelki és fizikai kínok
elszenvedõi voltak.

A januári számból kimaradt, ezért most szeret-
ném nyilvánosan megköszönni Friesz Gyulának, Pálfi
Istvánnak, Csehi Gábornak az idõsek karácsonyi kö-

szöntésére adományozott bort! Isten áldja érte õket!

(GP-közház)

Városi Könyvtár
Zamárdi, Fõ utca 115.

e-mail:konyvtar@zamardi.hu
telefon: 84-545-014

Nyitva:

Kedd: 8-12, 13-16
Szerda: 9-12, 13-16

Csütörtök: 9-12, 13-16
Péntek: 8-12, 13-16

Szombat: 8-12

2018.01.08-án Péntek István a
Magyar Madártani Egyesület dél-
balatoni csoportjának titkára tar-
tott elõadást a közösségi házban
Madárvédelem a Balaton déli
partján címmel. A szép számú
közönség érdeklõdéssel hallgat-
ta a MME tagjainak  faj - és  élõ-
helyvédelmi tevékenységérõl
szóló beszámolót.  Megismerhet-
ték a Balaton déli partján fészke-
lõ madarakat. Szó esett a ritka,
fokozottan védett és telepesen
fészkelõ madárfajok védelmérõl.
Elmondta, hogy egyes fajok
megtelepítése érdekében költõlá-

dákat helyeznek ki. Az odúlakó
énekesmadarak számára pedig
odútelepeket mûködtetnek. Min-
den év tavaszán bagolytúrát tar-
tanak Szántód-pusztán, ahol kö-
zös kirándulás keretében meglá-
togatják a szántódi erdõben kihe-
lyezett macskabagoly költõládá-
kat. A fiókákat akár meg is lehet
simogatni. Az esemény mindig
nagy érdeklõdésre számíthat. A
2018-as idõpontról a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi
Egyesület honlapján lehet majd
tájékozódni. A részvétel ingye-
nes.

Az elõadás után Kajdiné Ica, a

NABE zamárdi csoportjának ve-

zetõje köszöntötte az egyesület-

be belépõ új tagokat. Röviden

érintette a 2018-as programokat,

és megköszönte a tagság elõzõ

évi munkáját. 

2018. február 3-án, szombaton

16 órakor a �Hazajárók�, Kenye-

res Oszkár, Jakab Sándor és Var-

ga Csaba lesznek a vendégeink

egy közönségtalálkozó kereté-

ben. Minden érdeklõdõt szeretet-

tel várunk!

S.R.I.

NABE HÍREK
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Milyen hatásai várhatók a globális
felmelegedésnek és az éghajlatválto-
zásnak Magyarországon?

Sokat foglalkoznak az utóbbi idõben
a klímaváltozás globális hatásaival,
következményeivel, mint amilyen
többek között a sarki jég elolvadása,
tengerszint emelkedése, hõség, szá-
razság és ivóvízhiány, nehezebbé váló
növénytermesztés, szélsõségesebb
idõjárás, valamint a klímamenekül-
tek és népességvándorlás. Vajon mire
számíthatunk itthon környezeti, tár-
sadalmi és gazdasági szempontból?

Az éghajlat globális alakulásával pár-
huzamosan egyértelmû változások
mutathatók ki a hazai hõmérsékleti
és csapadékviszonyokban is. A ha-
zánkra elõre jelzett változások a ter-
mészetes ökoszisztémákat, az erdõál-
lományokat, a mezõgazdaságot, a víz-
gazdálkodást és az emberi egészséget
egyaránt érintik. Mindezek
közevetlen hatással vannak, illetve
lesznek a társadalomra, a gazdaságra
és az állami költségvetésre.
Már a XX. század során erõteljesen
csökkent a hazánk területére lehulló
csapadék mennyisége, éves átlagban
kb. 640 milliméterrõl kb. 560 millimé-
terre, ami télen nagyobb, nyáron ki-
sebb mértékû csökkenést jelentett.
Az utóbbi évtizedekben a csapadék
idõbeli eloszlása is már egyenetle-

nebbé vált, ezért az elmúlt bõ húsz
évben emiatt is jelentkezhettek
erõteljesebbé váló aszályok.

A csapadék ugyan az évi összegben
csak kevéssel csökken, azonban a vál-
tozás éven belüli megoszlása megle-
hetõsen elõnytelenül alakul majd.
Nyáron és õsszel, amikor a természet
amúgy is kiszárad, a csapadék tovább
csökken, s ezt a téli-tavaszi többlet-
csapadék csak részben ellensúlyozza.
Az éghajlati modellek szerint a csa-
padékhullás intenzitása átlagosan nõ-
ni fog, viszont csökken a csapadékot
adó napok gyakorisága. Tehát az ese-
tenként heves csapadékot hozó zápo-
rok és az aszály kockázatát fokozó
száraz idõszakok is gyakoribbá vál-
nak.

A globális felmelegedés és klímavál-
tozás hatására a Kárpát-medencében
a hõmérséklet a földi átlagnál valami-
vel gyorsabban emelkedik majd a klí-
mamodellek alapján, különösen nyá-
ron és õsszel. A 2030-ra vonatkozta-
tott 1 Celsius-fokos globális melege-
déshez vonatkoztatott modellkísérle-
tek eredményei (IPCC 2001, IPCC
2007, PRUDENCE, EMPIRIA) sze-
rint 1-2 fokos hõmérséklet-emelke-
dés várható 2030-ra, ugyanakkor tá-
volabbra, 2071-2100-ra tekintve a
Kárpát-medencében minden évszak-
ban jelentõs melegedés várható,
amelynek mértéke nyáron a legna-
gyobb (4-5 fok), tavasszal a legkisebb
(3-3,5 fok).

Magyarország természetes élõvilágá-
ban a klímaváltozás hatására a követ-
kezõ változások várhatók. Az égövre
jellemzõ vegetáció határai eltolód-

nak, ami már most is tapasztalható a
hazai erdõkben, például a bükk és a
tölgyerdõk határaiban. Átren-
dezõdnek a társulások és táplálékhá-
lózatok, valamint visszaszorulnak a
természetes élõvilág fajai, különösen
az elszigetelt élõhelyeken. Ezek kö-
vetkeztében hosszú távon csökken a
biológiai sokféleség a jövõben. Az in-
váziós fajok fokozottabban terjed-
nek, új inváziós fajok, kártevõ rova-
rok és gyomok jelennek meg. Számít-
hatunk az élõhelyek szárazabbá válá-
sára, vizes élõhelyek eltûnésére, ho-
mokterületek sivatagosodására, to-
vábbá az ökoszisztéma-funkciók ká-
rosodására is. Várható a talajok ki-
száradása, a talajban lezajló biológiai
folyamatok sérülése, valamint a tûz-
esetek gyakoribbá válása is. Mind-
ezek komoly hatással vannak
a mezõgazdasági élelmiszer-terme-
lésre, ami szükségessé teszi megfelelõ
alkalmazkodási stratégiák kialakítá-
sát és jövõbeli megvalósítását. A fen-
ti folyamatok közvetlen hatással bír-
nak az erdõgazdálkodásra és vadgaz-
dálkodásra is.

Korábban több kutatás is kimutatta,
hogy mind regionális, mind globális
szinten a klímaváltozás hatásainak
megfékezése és kezelése gazdasági-
lag lényegesen többe kerül, mint a
megelõzés (megújuló energiaforrás-
ok  és  más  üvegházgáz  kibocsátás-
csökkentési technológiák megvalósí-
tása).
Elég ha csak az élelmiszer-termelés-
ben és a mezõgazdaságban bekövet-
kezõ változásokat nézzük. A nehe-
zebben és drágábban megtermelt
élelmiszer beszerzése drágább lesz a
lakosságnak is, így az élelmiszerárak
növekedésével lehet számolni.
Az egészségügyi hatások és így az
egészségügyi kiadások is megnöve-
kedhetnek a gyorsabb és hirtelenebb
hõmérséklet változások és a hõhullá-
mok következtében.

Összességében az elkövetkezõ évtize-
dekben tehát az éves csapadékmeny-
nyiség további csökkenése várható,
miközben a telek nedvesebbé, a nya-
rak viszont jóval szárazabbá válnak,
ami fokozódó aszályveszélyt jelent
Magyarország számára.

Szereted a balatoni nyarat, a fürdõzést, a
hajókázást?  Szereted a tájat a magyar tenger
körül?
Szeretsz jókat kirándulni és gyönyörködni a
táj szépségében?
Adód 1 %-ával nagyon sokat tehetsz a
Balatonért! 
Kérjük, támogasd a Nõk a Balatonért

Egyesületet, amelynek 23 éve számos programon keresztül azért dolgoznak,
hogy a Balaton mindig beszédtéma legyen a gyerekektõl egészen a dön-
téshozókig.

A Balaton a Tiéd is!
Adószámunk:  18918548-1-19

A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA MAGYARORSZÁGON

1 %



Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2018. február

Ki kell emelnünk, hogy a balatonszár-
szói találkozón énekkarunk óriási vas-
tapsot kapott, és - a hallgatóság véle-
ménye szerint is - a profinak számító
budapesti Eötvös kórus után a máso-
dik legjobb kórusnak értékeltek ben-
nünket. 
Kutasra a zamárdi NABE csoport ré-
vén jutottunk el. A NABE öt éve tart-
ja a kapcsolatot a belegi és a kutasi ál-
talános iskolával, hogy rászoruló, hát-

rányos helyzetû gyerekeknek segítse-
nek. Az igazgatónõ vendégként járt
Zamárdiban, és hallott minket a 2016-
os karácsonyi koncerten énekelni. Már
akkor, a koncert után, meghívott ben-
nünket Kutasra. Így ezt a kérést, a kó-
rus lelkes igenlése mellett, szintén
nem utasíthattuk el.

Ez természetesen nem így lenne, ha az
énekkar nem venné komolyan a külde-

tését, a munkáját. A jövõben is terve-
zünk több vendégszereplést, de termé-
szetesen Zamárdiban is helytállunk.
Egyre komolyabb és kihívást jelentõ
kórusmûvekkel haladunk céljaink felé. 
Köszönjük a bennünket szeretõ és fel-
lépéseinken résztvevõ közönség támo-
gatását is!

Szakáli Anna

A ZAMÁRDI NÕI KAR

A tizenkét éves Zamárdi Nõi Kar, nem
kis büszkeségünkre, egyre nagyobb el-
ismertségre tesz szert a mûködõ ama-
tõr kórusok között. A kórus tevékeny-
ségi körébe nem csak a saját, zamárdi
koncertjeinek a megszervezése, ha-
nem kórustalálkozók és más települé-
sek kórusaival való együttmûködés is
jellemzi. Korábban hírt adtunk már ar-
ról, hogy énekeltünk együtt Ameriká-
ból, Lengyelországból, Szerbiából ér-
kezett kórusokkal, és az is elmondha-
tó, hogy a kórus is járt határon túli
meghívásokkal Németországban, Ro-
mániában (a testvértelepülésen), Szer-
biában, Szlovákiában, és most szervezi
kárpátaljai útját. De nem maradhat-
nak ki a felsorolásból a somogyi tele-
pülések, Karád, Siófok, Boglár, Szár-
szó, Kutas, illetve Baranya megyébõl
Villány, Pest megyébõl Szentendre,
Zala megyébõl Murakeresztúr sem.
Munkánkat a zamárdi önkormányzat

anyagi támogatása segíti, melyet itt is
megköszönünk. E nélkül a segítség
nélkül nem vagy nehezen tudnánk
megoldani például a fellépésekre tör-
ténõ utazásainkat. Mivel tudja a kórus
ellentételezni ezt a segítséget? Termé-
szetesen a városi vagy egyéb nevezetes
ünnepeken való szerepléssel, a fellé-
péseink során szerzett elismeréssel,
Zamárdi jó hírnevének, megismerésé-
nek más településekre történõ elvite-
lével.
A nõi kar létszáma idõnként változik
munkahelyi vagy egyéb nõi dolog, pél-
dául az anyaság vállalása miatt, de ál-
talában megtartja a harminc fõ feletti
létszámát. 2017-ben 34 taggal mûköd-
tünk. A kórustagság kemény munkával
jár mind a kórusvezetõ, mind a tagság
által. A rendszeres, heti kétórai tanu-
lás, fellépések elõtt többszörözõdõ kö-
telesség. Mint minden csoportosulás-
ban, itt is nagy szerepet kap a �csapat-

építés�, hogy derûs szívvel, nyugodt lé-
lekkel végezzük ezt az önként vállalt
feladatot. Útjaink során többször ta-
lálkoztunk azzal a véleménnyel, hogy
sok település óhajtana magának olyan
kórust, amelyre büszke lehetne, de saj-
nos emberanyag vagy képzett kórusve-
zetõ hiányában nem tudják megoldani. 

Zamárdiban mindkét feltétel rendel-
kezésre áll. Fellépéseink során nem
csak udvariasságból, hiszen nagy nevû
kórusokkal is találkoztunk már, kép-
zett vezetõik nagy elismeréssel szóltak
rólunk, a karvezetõnk munkájáról. Mi
magunk is érezzük, hogy a kezdetek-
hez képest valóban sokat fejlõdtünk,
elsajátítva azokat a technikákat, me-
lyek az együtténekléshez szükségesek.
Ma már a karvezetõ gondolkozhat
azon, hogy minõsítõ hangversenyen
mutassa be tudásunkat.

2017-ben öt jeles eseményen vettünk részt:
2017. május 20. Siófok - XXXVI. Nemzetközi Balatoni Dalostalálkozó a Siófoki Férfi Dalkör meghívására
2017. május 27-28. Szentendre - Koncert Kecskés András meghívására
2017. június 2. Balatonboglár - Ünnepi koncert a Balaton Vox Kórus fennállásának 95. évfordulójára
2017. június 24. Balatonszárszó - IX. Nemzetközi Kórustalálkozó (7 kórus közremûködésével). 
2017. december 10. Kutas - Adventi koncert (jótékonysági hangverseny)
2017. december 17. Karácsonyi koncert Zamárdiban



2018. február 19.oldal Zamárdi Hírmondó

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Januári évnyitó összejövetelünkre vendég elõadót nem hív-
tunk, magunk közt értékeltük az elmúlt évet, terveztük az
ideit, megosztottuk egészségmegõrzõ ötleteinket, készül-
tünk a Batyus bálra. Vajon melyik téma volt annyira vonzó,
hogy a kemény hideg ellenére 70 tagunk jött el az év elsõ
gyûléséré? Csak nem a tagdíjbefizetés? Vagy csupán a téli
szünet után jó volt újra együtt lenni? Reméljük, ez utóbbi,
meg az a bevált szokásunk, hogy közösen értékelünk, tagja-
ink véleményét meghallgatva tervezünk.

A közösség elõtt elhangzott javaslatok és a négyszemközt
elmondott kérések alapján a következõ témák kerültek szó-
ba: dr. Darnói Tibortól a Tudatos gyógyulás címû elõadás
folytatását várják, dr. Lenkei Gábortól a vitaminok szere-
pérõl szeretnének hallani. Érdeklõdésre tartana számot
gyógytornász, ortopéd szakorvos, bõrgyógyász elõadása, va-
lamint egy interaktív képzés elsõsegélynyújtásból.

Igény van a szokásos kaposvári komplex szûrésen kívül sió-
foki nõgyógyászati és ultrahangos vizsgálatra.

Idén is kirándulunk. Február 14-én Igalba, április 28-án Ka-
locsára, szeptember 22 � 23-án Egerbe, Egerszalókra és
Bükkszentkeresztre.

Bevált szabadidõs programjaink a�Farsang farka� és a
�Fuss Zamárdiért! Fuss az egészségedért� A Zamárdiak
Zamárdiért civil szervezet a pünkösdi hétvégére tervezi az
Egészségkert ünnepélyes átadását. Az elmúlt évben közel
harmincan végeztek önkéntes munkát a kertben, köztük
szép számmal egészségõr tagok. Ahhoz, hogy a tervezett
idõre elkészüljön a kert, a Zamárdiak Zamárdiért  tovább-
ra is várja a jó szándékú segítõket.

Az egészségmegõrzõ ötletbörzén legtöbb szó a mozgás fon-

tosságáról esett. Jó volt hallani, hogy Zamárdiban egyre

többen járnak tornára, és rendszeresen gyalogolnak. Egye-

sületünk joggal tagja az országos gyaloglóhálózatnak. Az

ötletadó, fõszervezõ Monspart Sarolta � ígérete szerint eb-

ben az évben újra ellátogat hozzánk � újévi jókívánságait

küldi tagságunknak, és mellékelte hozzá jó tanácsait. Befe-

jezésül álljon itt Sári 13 + 1 pontba szedett üzenete.

Tervezzük meg magunkat a 2018-as évre!

A mindennapok 24 óráját érintõ változtatási lehetõségek közül válasszunk
magunknak a felsoroltakból párat, persze egyénileg mást is lehet hozzátenni.
Ne akarjunk egyszerre mindent változtatni, abból nem lesz semmi.
Természetesen az óriási akaraterõvel (=akarókával) rendelkezõ személyek
próbáljanak 1-3 tényezõnél többel kezdeni� Érdemes keveset és a
kisebbeket is választani, akkor nagyobb és több siker várható! 

1. Rendszeres alvásidõ: 7-8 óra az ajánlott, éjjel. Ez is lehet egyéni, mint
sokminden.

2. Legyen mindig heti pár óra nappali pihenõidõnk, ami csak a miénk.
Még lustálkodni is lehet!

3. Táplálkozzunk tudatosan, egészségesen és a kor haladtával egyre kevesebbet!

4. Naponta mozogjunk, gyalogoljunk egy bõ félórát. Egyéni tempóban, változó helyszínen. Ha lehet, ne mindig
egyedül!
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5. Tervezzük meg a következõ nap tevékenységeit elõzõ
este, megéri. A �váratlan� eseményeket kezeljük
rugalmasan még 70 év felett is!

6. A jókedv, a humor, a mosoly, az örülni tudás legyen
gyakran velünk a �belsõ zsebben�!

7. Az emberi kapcsolatok fontosak a családon kívül is:
rokonok, barátok, ismerõsök, a volt munkabarátok
vagy sporttársak. Tervezzünk hetente minimum egy
találkozót közülük is, ne legyünk �rabszolgák� a
családban. 

8. Legyünk kíváncsiak: utazzunk és tanuljunk, míg
megtehetjük. A 65 év felettiek ingyen utazhatnak a
határon belül! Tanulni meg mindig és majd minden-
hol lehet! 

9. Dolgozzunk, ha van rá lehetõség,
ha akarunk, ha kell egy kis
�zsebpénz� a nyugdíj mellé.

10. Mindenki más, �lássunk a másik
szemüvegével� is, akivel beszél-
getünk, akit meg szeretnénk
érteni, így könnyebb lesz mind-
kettõnknek. Ez nem könnyû,
még a politikusoknak sem sikerül
mindig�.

11.  Állítsunk mi, idõsödõk is össze
egy bakancslistát, mit szeretnénk
még látni, megcsinálni, elérni,
elkészíteni, valóra váltani,
véghezvinni. S kezdjünk neki:
számunkra a legfontosabbat már
ma tervezzük, gondolatban simo-
gassuk!

12.  Fõként csak jót, pozitív üzenetet,
értékes mondandót, dicséretet,
elõre vivõ megnyilatkozást
közöljünk beszélgetõ part-
nerünkkel. Nem kellemes hírt
csak akkor mondjunk, ha
okvetlen szükséges.

13.  Adjunk magunknak idõt! Már
semmi sem megy oly gyorsan,
mint hatvan évvel ezelõtt.
Haladjunk �minden értelemben�
apró lépésekkel. Sõt, bocsássuk
meg magunknak is az apró
hibákat, és tervezzük újra a meg-
valósítást.

13+1. Gyalogoljunk rendszeresen, közösségben is. A
gyaloglás - Hippokratész szerint is - a legjobb
gyógyszer. A gyalogló cselekvõ ember, lehet, hogy
nem az akadémia tagja, lehet, hogy nem milliomos
vállalkozó, sõt lehet, hogy nem egészen tökéletes,
vannak hibái is valószínûleg, de tudja, hogyha meg-
botlik, akkor hogy álljon fel!

MoSa
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Köszönjük, hogy
egyesületünk

tevékenységét 2017-ben
támogatták. 

Kérjük, adójuk 1%-ával
továbbra is segítsék

munkánkat. 

Felajánlásukat a

18152614 � 1 � 14 

adószámra tehetik meg. 

Köszönjük!

Zamárdi Egészségõr
Egyesület

Prigliné Zsuzsa:

Január

Messze, a szürke végtelenben

apró kis csillagok ragyognak,

az ablakra ezüstös, fényes

esõkristályok hullanak.

Tombol a szél, jéggé dermed a föld,

a határ mogorva, zord arcot ölt.

Január van már, szeles.

Talaj takarója,fák csontvázkoronája

dérlepte, hófehér, jeges.

Ebbõl születik újjá a világ,

s ünneplõben virít majd

újra minden nyíló virág.

Minden, mi bûnnel szennyezett,

gyermekként újjászületik;

csak így lehet az ember újra

egész, boldog, s a világ rendezett.
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A januári Batyus bál hangulatáról minden szónál többet mondanak Perge Kriszta fotói:

Köszönet a szervezõknek és a tombolatárgyak felajánlóinak:
Schlettl Lászlóné, Gombos Róbert, Schwarcz Béla és családja, Marity Tibor, Veszeli Zoltán, Horváth
Imréné , Komáromi Gáborné, Iszkádi Mónika gyógymasszõr, Perge Lászlóné, Nagy Dezsõné, Pálfi
Istvánné, Hirschmann Renáta, Donján Zoli és családja, Boksán Imre, Kránitz Erzsébet, Czer Lászlóné,
Huszár Lászlóné,Takács Tiborné, Dencs Mária, Kolumbán Géza, Egervári Sándorné, Kiss Csabáné
Szabados Tiborné, Károlyi Ilona, Bazsó József, Pápa Ferenc, Sebestyén Béláné és családja, Benke
Lászlóné, Szilágyi Ibolya, Nagy Attila, Kertész Józsefné ,Spórolós COOP ÁBC, TESCO áruház,
Szélvédõjavítás a TESCÓNÁL, Szili - büfé /Szili József és Zsolt//, Herczeg virágüzlet, 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

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: 2018. február 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

MISEREND
2018. február

Zamárdi plébániatemplom

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

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

Könyvkötõ
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,

e-mail:mvarnagy@freemail.hu

SEFAG ZRT FELHÍVÁSA

A SEFAG Zrt. balesetveszély (folyamatos vadászat) miatt

2018. február 01-tõl március 31-ig 0.00 órától 24.00 óráig

az erdõterületek látogatási tilalmát rendelte el.

Fenti idõszakban az erdõterületeket látogatni tilos!

A tilalom megszegõi ellen a SEFAG Zrt. szabálysértési eljárást kezdeményez.


