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Január lekocog a lépcsõn,

hóval teríti a vedlett falakat,

itt-ott kibukkan kutyafej, gyerekorr,

ahol a kabátja elszakadt.

Vigyázva lépkedek a hóesésben,

meg-megcsúszó sarokkal a Dunáig,

fehér lett üstököm, s a hátamon

habzó angyalszárny világít.

Lábammal írom most a verset,

e séta lesz most a költemény,

bár összevissza ritmusban lépeget,

de azért van benne zene és remény,

hogy lábtörés nélkül elérek a célig,

s mint vérbeli utazó, nem nézek hátra,

válluk vonogatva elmaradnak a fák,

sarkcsillagként pislog egy félszemû lámpa.

Kisandítok a hó alól, a tél alól,

sirály sípol, beérkezõ vonat dudál,

kemény sarokkal hersegve csúszkál

s a jégbe monogramokat vés február!

(https://cultura.hu)Fotó: Cziglényiné Molnár Katalin

CSUKÁS ISTVÁN:
JANUÁR LEKOCOG A LÉPCSÕN
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2018. december 17-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Mihalics István és Mihalics Gabriella ingatlan
ügye-(a Zamárdi, Balaton u.1. szám, La Rossi
Vendégház)

- megtárgyalta Mihalics István és Mihalics Gabri-
ella terület kiigazítási kérelme ügyében a zamár-
di 760/12. hrsz. és 960/5. hrsz., és a 760/11. hrsz.-
ú ingatlanokat érintõ elõterjesztést. 

- hozzájárul ahhoz, hogy a zamárdi 760/12. és
960/5. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan-
ból a Strung Csaba földmérõ által készített ha-
tárrendezési változási vázrajznak megfelelõen a
telekhatár rendezéssel egyidejûleg 88 m2 önkor-
mányzati telekhányad elidegenítésre kerüljön
Mihalics István és Mihalics Gabriella részére.

- az ingatlanrész vételárát 2.500.000,- Ft összeg-
ben hagyja jóvá.

2. Hethland Kft horgászversennyel kapcsolatos te-
rület kérelme

- a 306/2018. (XI.26.) KT határozatát az alábbiak
szerint módosítja:

- a 2019. május 10-12 között, a Hethland Kft. által
megrendezésre kerülõ horgászverseny területét
a Bácskai utcától a Kilátó utcáig kiterjeszti, az
Önkormányzat által meghatározott feltételek
alapján.

- továbbá a Nagy Sándor utcától a Kossuth utcá-
ig terjedõ területen 300 méter plusz területet
biztosít a Hethland Kft. szervezõ részére a ver-
seny lebonyolításához kapcsolódóan a hivatallal
történõ elõzetes egyeztetést követõen.

3. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megren-
dezése

- megtárgyalta a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó
Kupa megrendezésére vonatkozó kérelmet, és
elvi szinten támogatja azzal, hogy a 2019. januá-
ri ülésre egy szerzõdés-tervezet kerüljön beter-
jesztésre, amelyben részletesen leírásra kerül a

szervezõk részérõl vállalt összes kötelezettség
(elektromos áram biztosítása saját részre, vizes-
blokkok biztosítása, csapatszám, ezzel összefüg-
gésben a parton lehelyezni kívánt sátrak száma,
stb.).

4. Beszámoló a Zamárdi Polgármesteri Hivatal
2018. évi munkájáról

Dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ elmondta:  2018. év folya-
mán több személyzeti változás következett be a hivatal-
ban. A közterület-felügyelet létszáma a GAMESZ-hoz
történt 1 fõ áthelyezésével csökkent, majd a nyári idõ-
szakra próbaidõvel két fõt alkalmaztak, akik közül az
egyik önként nem kívánta tovább vállalni a feladatot, a
másik személytõl õk köszöntek el. A közterület-felügye-
let õszre ismét két fõre csökkent, de októbertõl egy fõt a
siófoki hivataltól átvettek.
A Beruházási és Városüzemeltetési Osztály létszáma egy
fõvel bõvült, ez már régi igény és szükséges is volt a meg-
növekedett feladatok miatt.
A pénzügyi osztályvezetõ, Hoffmann Renáta szülési sza-
badságon van, egy kollégát szintén felvettek a feladatok
zökkenõmentes végzése céljából.
A portán eddig az ügyfélfogadást és egyéb feladatokat
közmunkás alkalmazásával oldották meg, ezt határozott
idejû szerzõdésre kellett módosítani, mert az eddigi
rendszerben már nem tudták volna alkalmazni a kolléga-
nõt.
Ezen kívül jelentõs terhet rótt a hivatal dolgozóira az
ASP rendszer, a parkolási rendszer és az elektronikus
vendégkönyv bevezetése is.

- megtárgyalta és elfogadja a Zamárdi Polgármes-
teri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámo-
lót.

5. Településképi bírsággal kapcsolatos méltányos-
sági kérelem megtárgyalása

Dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ elmondta: Zamárdi város
polgármestere a Csucsimmo Kft. ügyében a CBA élelmi-
szerbolt ingatlan tulajdonosát, a Kereslet és Kínálat
Kft.-t a 1078-1/2018.(07.18.) számú határozatával az in-
gatlanon elhelyezett árusító pavilon határidõre történõ
elbontására kötelezte. A kötelezettséget megállapító ha-
tározatban megadott bontási határidõ eredménytelen le-
teltét követõen a T. Testület a 240/2018.(IX.13.) KT ha-
tározatával 1.000.000,-Ft (azaz egymillió forint) telepü-
léskép-védelmi bírság kiszabását rendelte el, melyrõl a
tulajdonost a 1078-5/2018.(09.20.) számú határozattal
értesítettük.
A határozat kézhezvételét követõen a kötelezett bead-
ványt intézett az önkormányzathoz, melyben elsõsorban
a kiszabott bírság mértékének 10.000,-Ft-ra (azaz tízezer
forintra) történõ csökkentését kérte a részletesen megírt
indoklásuk alapján. Másodsorban azt kérte, hogy
amennyiben az önkormányzat az indokokat nem fogad-
ja el, úgy a bírság legyen „jelentõs mértékben” csökkent-
ve.
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- megtárgyalta a Csucsimmo Kft. kérelmét tele-
püléskép-védelmi bírsággal kapcsolatban, és a
240/2018.(IX.13.) KT határozatát nem kívánja
módosítani.

6. Zamárdi-felsõ vasútállomás mögötti terület
rendezése

- a Zamárdi-felsõ vasútállomás mögötti területre
vonatkozóan a 2019. évi költségvetés tárgyalása-
kor dönt az útfelújítások keretén belül felületi
stabilizációs megoldással, mart aszfaltos vagy
itatásos felület kialakítási lehetõséggel.

7. Domokosné dr. Demeter Ágnes Julianna kérel-
me 

- tulajdonosi hozzájárulást ad a Zamárdi, Széche-
nyi-Eötvös utca sarkán lévõ, Domokosné dr.
Demeter Ágnes Julianna kérelmére az ingatlan
kapubejáróra két oldalon merõlegesen sövény
telepítésére, mely biztosítja az ingatlan akadály-
talan megközelítését, fõleg a nyári idõszakban. 

8. Jelzõlámpás rendszerekkel kapcsolatos döntés I.
- a Zamárdi, Csap utcai és Endrédi utcai jelzõ-

lámpás rendszerek felújítását jóváhagyja azzal,
hogy az Endrédi úti csomópont felülvizsgálatát
szakemberrel végeztessék el. A két csomópont
felújítása ütemezve történjen.

9. Jelzõlámpás rendszerekkel kapcsolatos döntés II.
- mind a Csap utcai, mind az Endrédi úti jelzõ-

lámpás csomópont esetében a karbantartási
szerzõdéseket jóváhagyja a 2019. évre vonatko-
zóan, a költségvetésbe beépítve. 

10. Fizetõparkolásra vonatkozó döntések

- a Zöldfa-Kiss Ernõ utca keresztezõdésében lévõ
zúzalékos parkolót autóbusz parkolás céljára je-
löli ki, a helyi rendeletben foglalt díjszabásért.

- a Margittai és Széchenyi utcákat bevonja a fize-
tõparkolásba, az Eötvös és a Zöldfa utcák közöt-
ti szakaszon, illetve a Bácskai utca Nagyváradi u.
és Szent I. utca közötti szakaszon, a Damjanich
u. Kossuth L. u. és Poeltenberg utca között sza-
kaszon és a Keszeg u. végén a K-i oldalon lévõ
murvás terület, volt teniszpálya területén.

- a Keszeg utcai parkolót bevonja a fizetõparkolás
rendszerébe, a szezonig történõ felületkezelést
követõen, melyet a jövõ évi költségvetésbe épí-
tenek be.

- úgy dönt, hogy a Kiss Ernõ u. azon része, amely
a nagy fesztiválok idõtartama alatt a behajtási
engedéllyel érintett területen található, a jövõ-
ben a rendezvények alatt is fizetõparkolóként
mûködjön.

- Az ún. szerviz utak melletti parkolásra is szüksé-
ges ellenõrzés (pl. Bácskai, Kecskeméti utca),
amely egyébként a III. övezetbe tartozik. Ezek
ellenõrzésére külön munkaerõ alkalmazása ja-
vasolt (jegy kiadása ellenében történõ parkolási
díj beszedése).

- a Fûzfa Társasház és Zamárdi Szabadstrand
Társasház részére a helyi rendeletben foglalt

egyedi, 150.000,- Ft/db parkolóhely díjat, vagy az
éves bérlet megvásárlását teszi lehetõvé, egyéb
megállapodást a képviselõ-testület a társashá-
zakkal nem kíván kötni. Az így megváltott par-
koló kizárólagos használatának lehetõségét a
bérlõnek kell biztosítani. Minden esetben hiva-
tallal a pontos parkolóhely használatát egyeztet-
ni szükséges. 

11. Zamárdi, Széchenyi utcai fasor felülvizsgála-
tára megbízás

- Zamárdi, Széchenyi utcai fasor (131 db) felül-
vizsgálatával a FAKOPP Soproni Favizsgálati
Szakértõ Csoportot bízza meg (képv.: dr. Varga
Szabolcs) 589.500,- Ft+áfa, összesen 794.385,-
Ft összegben, mely összeget a 2019. évi költség-
vetésbe kell betervezni.

12. Szentkuti Kiss Gábor beadványa
- megtárgyalta és köszönettel vette Szentkuti Kiss

Gábor által javasolt Egyházas Zamárd területé-
vel kapcsolatos javaslatát, az abban foglaltakat
elvi szinten támogatja.

A közeljövõben a régészeti feltárásokra fordítandó ösz-
szeget a már megkezdett avar kori feltárásokra kívánja
az Önkormányzat fordítani, így annak lezárását követõ-
en tud fedezetet biztosítani a középkori temetkezési hely
feltárására. 

- kéri a hivatalt, hogy a témával kapcsolatban a
pályázati lehetõségeket kövesse figyelemmel.

- a fentiek alapján jelenleg nem kíván szerzõdést
kötni az Egyházas Zamárd területére vonatkozó
tervek elkészítésére.

13. Fûzfa Társasház kérelme
- engedélyezi a Zamárdi, Kiss Ernõ utca „A” és

„B” blokk ingatlanainak megközelítése érdeké-
ben a mindkét oldalról behajtani tilos tábla ki-
egészítését, vagy behajtási engedély kiadását az
érintett tulajdonosok részére az ingatlanjaik sza-
bályszerû megközelítése érdekében.

14. Tóth Csaba Tamás közterület-használati kérelme 
- megtárgyalta Tóth Csaba Tamás közterület-

használatra vonatkozó kérelmét Waterball lab-
dák üzemeltetésére vonatkozóan, és a kért hely-
színen nem tud területet biztosítani (Zamárdi,
Margó Ede sétány, Imre büfé és Sirály hotel kö-
zött).

- Amennyiben a Kecskeméti utca környékén, a
Margó Ede sétánytól délre esõ helyszín megfele-
lõ a kérelmezõ részére, akkor ismételten nyújt-
son be kérelmet a pontos területre vonatkozóan.

- felhívja a kérelmezõ figyelmét arra, hogy nagy
rendezvények idején elõfordulhat, hogy a tevé-
kenységét nem tudja végezni.

Matyikó Zsuzsa
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Gratulálunk!
2018. december 8-án került megrendezésre a Megyék Szépe Nemzetközi Szépségverseny Somogy megyei dön-
tõje a kaposvári Dorottya Hotelben, kapcsolódva a Rotary Club jótékonysági rendezvényéhez. 
Az elsõ helyezést, a Megyék Szépe- Somogy Királynõje címet Hartman Evelin nyerte. Evelin zamárdi lakos, így
városunkat is képviselte a megmérettetésen.
Szeretettel gratulálunk neki, s további sikereket kívánunk!

M.Zs.

Tisztelt Zamárdiak,
Kedves Vásárlóink !

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a
TRAFÓHÁZ Élelmiszer Üzlet

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA TART !

Az üzlet kínálatában 2500 fajta termék található:
pékáru, tejtermékek, felvágottak, zöldség-
gyümölcs, alapvetõ élelmiszerek, vegyiáru,

fagyasztott termékek.

3000 Ft feletti rendelés esetén a megvásárolt
árut – Zamárdi területén – házhoz szállítjuk.

NYITVATARTÁS:

Hétfõ–Péntek 06 h – 18 h

Szombat–Vasárnap 07 h – 15 h

Telefonszám: 30/691-3805



Az ünnepekrõl visszatérve közösen leöltöztettük a ka-

rácsonyfát, leszedtük a díszeket az ablakokból, eltet-

tük az adventi naptárat, az új játékoknak pedig helyet

kerestünk a polcokon. Elsõ héten mindig az évszakok,

hónapok, napok neveit gyakoroljuk, ezek játékos

megtanulásához számos versike van segítségünkre . A

faliújságokat a gyerekek által készített évszakórák dí-

szítették. Koruknak megfelelõen ismertetjük meg ve-

lük az évszakokra jellemzõ idõjárást, a hónapokhoz

kapcsolódó ünnepeket, és a különbözõ napokon való

óvodai tevékenységeket is átismételjük. Fontosnak

tartjuk, hogy már óvodás korban tisztában legyenek a

gyerekek önmagukkal, tudják, hol laknak, mikor szü-

lettek, vagy éppen mivel foglalkoznak szüleik. Így kö-

vetkezõ heti témánk a foglalkozások, munkahelyek

voltak. A gyerekek részletesebben megismerkedhet-

tek 1-1 szakmával, amit aztán a csoportban ki is pró-

báltak. Így egyik nap fodrászosat, másik nap boltosat

játszottunk, de volt, hogy cukrászkodtunk és kókusz-

golyót készítettünk.

Szüleiktõl is kérhettek valamilyen általuk használt

munkaeszközt, amit a többi gyerek szívesen meg is né-

zett. Ilyenkor szoktak készülni nagyon aranyos és fan-

táziadús „mi leszek, ha nagy leszek” rajzok. Az év el-

sõ hónapjában fõként a télhez kapcsolódó témaköre-

inket járjuk körbe. Ezek közé tartozik a téli idõjárás

megfigyelése, téli öltözködés és ruhadarabok, vagy a

téli sportok is. Rendszeresen figyeljük a madáretetõ-

ket, a gyerekek örömmel etetik a

madarakat.

Amikor esett egy kis hó, mindig

megragadtuk az alkalmat a kintlét-

re, hógolyózásra, szánkózásra vagy

egy mini hóember építésére.

Ellátogatott hozzánk Vali néni, és a

doktor bácsi is megvizsgálta a gye-

rekeket. Judit néni pedig elvégezte

a nagycsoportosok iskolaalkal-

massági felmérését.
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ÓVODA HÍREI
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Fábián Gergely 2018. 01. 16.

Kovács-Rezi Maja  2018. 01. 12.

Pap Nikolett  2018. 06. 27. Hamarics Mihály 2018. 06. 12.

Kovács-Rezi Marcell  2018. 01. 12.

Pulay Endre 2018. 02. 04.

2018-ben született babák:
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Egyed-Hajmási Csongor 2018. 07. 18.

Gál Dorka 2018. 07. 18.

Bazsik Szofi  2018. 12. 03.

Lázár Ábel 2018. 12. 02.

Hidi Zsófia 2018. 09. 22.

Szabó Kinga 2018. 10. 10.
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ISKOLAI HÍREK

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

7-8-án csodálhattuk meg néptáncosainkat, akik félévi bemutató órán mu-
tatták meg tudásukat a szép számú érdeklõdõnek.

9-én a hetedikesek egy napra gimnazisták lettek: a kémiaórájukat a Per-
czel gimi laborjában töltötték.

10-én a német nyelvi verseny iskolai fordulójában a 7-8. osztályosok ver-
senyeztek. 

16-án a 4. osztályosok, 23-án a harmadikosok vettek részt fogorvosi, vé-
dõnõi vizsgálaton.

19-én nagyon szorítottunk 19 nyolcadikosunknak, akiknek a központi
írásbeli felvételi vizsgán kellett bizonyítaniuk.

22-én megünnepeltük a magyar kultúra napját. A közösségi házban
Lelovics Zsolt és Végh Szabolcs népi hangszeres mûsorát tekintettük
meg. Sok ismerettel gazdagodtunk az élvezetes elõadás során. A rendez-
vényen meghallgathattuk Brucker Márta 6. osztályos tanulónk csodála-
tos klarinétjátékát is. Márti a klarinétverseny regionális válogatóját meg-
nyerve jutott be a február 8-i budapesti országos döntõre. Drukkolunk neki!

24-én csak Siófokig kell utazni a Lotz „Szövegértési verseny” megyei fordulójára, melyre 12 tanulónk jutott be.

25-én zárul idén a félév. Sokan nagyon szép bizonyítványt kapnak, néhány tanulónak viszont „rá kell tenni egy
lapáttal” a következõ félévben.

26-át nagy izgalommal várják diákjaink, pedig szombat lesz. A hagyományos „doni csata”- rendezvényünkre
már pénteken megérkeznek a hagyományõrzõk, a téli
tereprõl pedig az idõjárás gondoskodott. 

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

Iskolai sport
“Megfogyva bár, de törve nem” lelkesedéssel indultunk január 23-án Kaposvárra a tollaslabda Diákolimpia
megyei döntõre. Hatan influenza miatt maradtak otthon. A folyamatos felkészülésnek köszönhetõen 10
versenyzõnk 5 érmet szerzett. A helyezettek is szoros csatákat játszottak.

Bokor Bulcsú 1!
Tóth Kristóf 1!
Tóth Hanna 2.
Horváth-Hajmási Elõd 2.
Szabó Csanád 3.
Bertalan Balázs 5.
Nagy Márton 5.
Diószegi Dániel - Sáritz Donát 6-7.
Ács Levente 7.

Gratulálok a csapatnak! 
G.T

Kedves Vállalkozók!

A Zamárdi Tourinform Iroda 2019-ben is tartja aktív
részvételi szándékát a belföldi kiállításokon a város
hírnevét és vonzerejét növelendõ. A korábbi évekhez
hasonlóan idén is várjuk azon vállalkozások, szállás-
adók, illetve vendéglátó egységek jelentkezését, ame-
lyek szívesen részt vennének velünk 2019. február 21-
24. között az Utazás kiállításon a Hungexpo Buda-
pesti Vásárközpontban akár személyes és együttes
megjelenésben a várost képviselve. Idén is önálló
standon veszünk részt az év legnagyobb belföldi kiál-
lításán, így személyes részvétel és kitelepülés is lehet-
séges (korlátozott számban), de ahogy eddig is, szíve-
sen terjesztjük a már elkészült vagy meglévõ kiadvá-
nyaikat is személyes részvétel nélkül. 
Részvételi szándékát 2019. február 10-ig várjuk írás-
ban vagy személyesen a Tourinform Irodában nyitva-
tartási idõben.

Kedves Zamárdiak!

A német testvérvárosi látogatás ( május 30-június 2. )
kapcsán tett felhívásunkra ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az aktív és pozitív hozzáállást azoknak, akik
jelentkeztek vendéglátónak erre az idõszakra.
Mindenkinek postai úton fogjuk a részletes progra-
mot személyre szabottan kiküldeni februárban.

Adománygyûjtés Széll Kolett felépüléséért

A  Zamárdi  Tourinform  Iroda,  a Zamárdi Napközi-
otthonos Óvoda szülõi szervezete, a NABE zamárdi
csoportja és a zamárdi civil szervezetek összefogásá-
val jótékonysági ajándék,-illetve süteményvásár került
megszervezésre egyetlen céllal: Széll Kolett felépülé-
sének segítéséért.
Minden kedves ismerõs, rokon, zamárdi lakos támo-
gatását szeretnénk megköszönni Kolett  családjának
nevében, amely támogatás egy jelentõs összeggel járul
hozzá Kolett felépüléséhez. 

KÖSZÖNET A FELTÉTEL NÉLKÜLI ADOMÁ-
NYOKÉRT, SÜTEMÉNYSÜTÉSEKÉRT!

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Kis Város nagy szívvel ( 2008-2018 ) 1500 Ft
- Zamárdi Antológia : 2000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- Softshell dzsekik Zamárdi logóval, kulcstar-

tó, hûtõmágnes ( fa, mûanyag ), bögrék, eser-
nyõ.
Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomta-
tás: 25 Ft/oldal

Laminálás A/4 és A/3 méretben: 30 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my
lake fesztivál jegyárusítás 2019-ben is!
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitvatartásunk:
Februárban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk
kedves Ügyfeleink rendelkezésére.
Február 21-22-én belföldi kiállításon való részvétel
miatt ZÁRVA tartunk.
Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web: www.zamardi.hu



Beszámolók, hírek

Magyar kultúra napi ünnepi koncertünk különleges volt
és kijelenthetjük, a három zenei irányzat képviselõi
valóban egy pontba vitték el a közönséget zenéjük
szárnyán: az öröm élményének szigetére. Hiszem, e
másfél óra mindenkit kiszakított pepita valóságából és
feloldódást nyújtott mindnyájuknak. Kik adták ezt a
jó érzést? A kiváló jazzénekes Hajdu Klára és gitáros
társa, Szakonyi Milán. Klára résztvevõje A Dal-ver-
senynek, és mivel bemutatta nálunk is versenydalát,
mondhatom, nagyszerû szerzemény! Kívánom, minél
tovább jusson el vele és általa! Fülep Benedek képvi-
selte a klasszikus és egyházi zenét. Elõbbit virtuóz
blockflöte-játékával tette felejthetetlenné, utóbbi pe-
dig egyúttal különleges meditációs zene is volt. Az
õserejû somogyi népzenét két földink, Hamarics Imre
és Sándor Tímea mutatta meg. Imre a pásztorok és be-
tyárok szilaj világát csillantotta fel, Tímea pedig mes-

teri citerajátékával idézte meg eleink vigasságokban is
megbújó szenvedélyességét. 

Megkezdte életét az alsós kisdiákokból verbu-
válódott gyermekszínjátszó kör. Bízzunk benne, ez a kis
csapat eljut arra a szintre, hogy sok víg percet szerez-
zen majd közönségeinek!

Mint látható az elõbbi havi rendezvénynaptár-
ban, februárban lesz egy kirándulásunk! Ennek kap-
csán nemcsak buzdítom a kedves olvasókat a részvé-
telre, hanem egyúttal jelzem, idén a kirándulások, tú-
rák száma több lesz, mint eddig, hiszen kiváló
közösségerõsítõ, közösségteremtõ alkalmak is! Lesz-
nek gyaloglatok a zamárdi határba, lesznek a környék
valamely szép táját autóval megközelítõ s ott lábbusz-
szal folytatandó útjaink, és 2-3 autóbuszos vagy társas
kirándulás Felvidékre, Erdélybe vagy Kelet-Magyar-
országra, esetleg a Monarchia egykori Adria-parti vi-
dékére.
Ami bizonyos, április 25-28-a közt felvidéki utazás
várható. Úti céljaink középpontjában a hangulatos
középkori bányavárosok állnak. Ízelítõ terveinkbõl:
Selmecbánya, Besztercebánya, Zólyom, Körmöcbá-
nya, Necpál, Túrócszentmárton, Árvaváralja, Rózsa-
hegy, Hibbe, Léva, Alsóbodok, Nyitra. 

Június 6- és 11-e közt pedig erdélyi körutazásra ke-
rülhet sor. Úti céljai: Nagykároly, Kaplony, Nagybá-
nya, Koltó, Kerlés, Marossárpatak, Csíksomlyó (bú-
csú), Miklósvár, hétfalusi csángók, Brassó, Algyógy,
Temesvár. Mindkét utazás iránt örömmel fogadom az
érdeklõdéseket, amelyek arra jók, hogy felmérhessük,
mekkora csoport áll majd össze alkalmanként.
(E-mail: koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu vagy
tsz: +36303325009)

Szokásos, a farsangi víg hangulatba illõ
elõadásunk meghívottja idén Dolák Saly Róbert! A Be-
senyõ család „nagy öregjét” nem kell bemutatnom.
Könnyû megjegyezni zamárdi fellépésének idpõntját:
17-én 17 órakor kezdõdik. 

Mátyás-napi vigasságunk a téltemetés jegyében
zajlik majd: zajkeltõ eszközök készítése Gubányi Kata
vezetésével, madarak ébresztése, Mátyás csukája-hor-
gászat, táncház, télbábu égetése, ügyességi játékok,
mindezek teszik reményünk szerint idén is hangula-
tossá rendezvényünket, és nem mellesleg, hozzák kö-
zelebb a tavaszt!

A kommunizmus áldozatainak emléknapján a
kárpátaljai magyarság golgotájáról készített mozifil-
met nézzük meg. A film címe: A Sátán fattya. A vetí-
tésre meghívtuk a film rendezõjét, Zsigmond Dezsõt.
A film után õt kérdezzük majd. És este 8 órakor a
zamárdi harangok is megszólalnak az áldozatok emlé-
kére.

Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2019. február

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

február
2-a : Egészségõr Egyesület bálja
4-e, 9:00-12:00: Segítõ Kezek szolgálat tanácskozása
4-e, 17:00- : NABE-elõadás
6-a, 9:00-: vásár
9-e, 9:30-: Kirándulás a zamárdi rengetegbe! (Gyalogos
túra alkalmas idõjárás esetén.) Indulási hely: templom-
tér.
11-e, 9:00-: vásár
14-e, 13:00- : vásár
16-a, 16:00: Berkenye irodalmi est
17-e, 17:00: Dolák Saly Róbert elõadása: Van kecmec!
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ. Kedvezmény: házaspároknak
1000 Ft/pár, 1 szülõ 1 gyermek: 1000 Ft/pár.
20-a, 9:00: vásár
23-a: Óvodai SZM-bál
24-e, 15:00: Mátyás-napi téltemetés népszokásokkal,
táncházzal
25-e, 17:30: A Sátán fattya címû film vetítése és beszél-
getés Zsigmond Dezsõ rendezõvel a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapja alkalmából
28-a, 9:00: vásár
március 5-e, 15:00: véradás
Keddenként: NABE-torna (15:30), nõi kar (18:00), szer-

dánként: gyermekszínjátszó kör (15:30), jóga (17:00),

zumba (19:00), csütörtökönként: zenekari próba, pénte-

kenként: Szakasztó próbák (18:00).

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az
itteni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság! 

Mesterségkóstoló
Felhívás

Ez úton is meghirdetjük 13-17 éves zamárdi fiúk
számára a hagyományos mesterségekbe belekós-
toló sorozatunkat! Nem szakképzésrõl van itt szó,
hanem hogy belekóstolhassanak élményszerûen
olyan tevékenységek alapfogásaiba, amelyek bár-
mikor jól jöhetnek számukra. Ki tudja, mit hoznak az
elkövetkezõ évtizedek? Mely mesterségekkel talál-
kozhatnak a résztvevõk? Gyümölcsfametszés, bi-
cikliszerelés, kézi szerszámos asztalos munka (pl.

madárodúhoz), festés-mázolás, kõmûves alapfogá-
sok, kosárfonás. A sorozat havonta az egyik hétvé-
gi napon 3-4 órás tevékenységet jelent majd. Aki
végigcsinálja, méltó tanúsítványt kap! (Ha valame-
lyik alkalomról valaki fontos okból hiányzik, a pótlás
lehetõségét is megteremtjük számára!)
Ha e program lányok tetszését is elnyeri, a lehetõ-
ség számukra is nyitott! Jelentkezni lehet a
koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu vagy a
+36303325009-es telefonszámon vagy nálam sze-
mélyesen:                                            Gál Péter
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2019. február 13.oldal Zamárdi Hírmondó

KEDVES OLVASNI, JÁTSZANI SZERETÕ
KÖNYVBARÁTOK!

HAGYOMÁNYOS „ KÖNYVES” CSAPATVERSENYÜNKET
2019. ÁPRILIS 27-ÉN /SZOMBAT 9 ÓRA/RENDEZZÜK.

HUSZADIK VETÉLKEDÕNK REGÉNYE:

JÓKAI MÓR: SZEGÉNY GAZDAGOK.
A 19. SZÁZAD, A MAGYAR IRODALOM KIEMELKEDÕ

IRÓJÁNAK MÛVE ELÉNK TÁRJA AZT A VILÁGOT, AHOL A
KAPZSISÁG  TÖNKRETESZI AZ EMBERI KAPCSOLATOKAT,

AHOL AZ „ÚR ÚRHOZ,SZEGÉNY SZEGÉNYHEZ VALÓ.”
A REGÉNY OLVASÁSA KÖZBEN GONDOLATBAN JÁRJUK
VÉGIG ERDÉLY MESÉS TÁJAIT, ISMERJÜK MEG AZ OTT

ÉLÕ EMBEREK MESE- ÉS LEGENDAKINCSEIT!

SZERETETTEL VÁRJUK A CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT!
EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!

KÖNYVTÁR
konyvtar@zamardi.hu

545-014

NABE HÍREK

Boldog új évet kíván a NABE zamárdi csoportja!

„A víz meleg. De a nap- és a holdfény még mindig gyönyörûen csillog a vízen. Folyton változik a tó

színe: hol türkizkék, hol kék, hol fehéres, hol zöld. A nádasokban sok madár lel védelemre.

A Balaton Magyarország egyik ékköve.”

/Nick Thorpe a BBC kelet-közép-európai tudósítója, Magyarország-szakértõ/

Vízkereszti túra
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Az 1901 óta vezetett mérések szerint 2018 lett a legmele-
gebb év Magyarországon, a felmelegedés a globális melege-
désnél is nagyobb mértékû – derült ki az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat MTI számára készített elemzésébõl.

A tavalyi év középhõmérséklete országos átlagban 11,99
Celsius-fok volt. Ez az 1981-2010-es normál értéket 1,66
fokkal múlja felül. 2018 rendkívül enyhe januárral kezdõ-
dött, az év során csak a február és a március volt hidegebb
a sokéves átlagnál.
Ezt meleg április és május követte. Míg az elsõ tavaszi na-
pon mínusz 24,6 fokot rögzített az automata Sátorhelyen, a
tavasz utolsó napján már 32,9 fok volt Sajópüspöki állomá-
son. Összességében a 3. legmelegebb tavasz volt a tavalyi. A
nyári hónapok közül az augusztus került be a legforróbb
augusztusok sorába, a 4. helyre, õsszel pedig októberben
alakult jóval átlag felett a hõmérséklet. Tavaly nyáron há-
rom komoly hõségperiódus volt. A legtöbbször, 51 nap
Fülöpházán haladta meg a napi legmagasabb hõmérséklet
a 30 fokot. 2018 legmagasabb hõmérsékletét Budakalászon
rögzítették, július 29-én 36,6 fokot mértek. Összességében
a 7. legmelegebb nyár volt a tavalyi.
Az õsz is rekordközeli, 1901 óta a 2. legmelegebb õsz volt.
Szeptember elején nyári meleg volt. Ezzel együtt nemcsak
meleget, hanem “zimankót” is hozott a tavalyi év. Február
végén, március elején tíz napig tartott a nagy hideg: mínusz
9 fok körüli országos átlagos minimumhõmérséklettel. A
csapadékviszonyokat tekintve a tavaszi hónapok változatos

képet mutattak. Míg a március csapadékosabb volt a szoká-

sosnál, addig májusban, de leginkább áprilisban jelentõs

volt a csapadékhiány. Március a 3. legcsapadékosabbnak,

míg április a 6. legszárazabbnak bizonyult 1901 óta. A nyá-

ri csapadék jellemzõen szélsõséges idõbeli és térbeli elosz-

lással érkezett. Heves esõzések során több településen, egy-

egy napon a szokásos havi csapadék többszöröse hullott,

ugyanakkor az északkeleti országrészben augusztusra már

csapadékhiány alakult ki.

Október közepétõl a hónap végéig egy száraz, átlag feletti

csúcshõmérsékletû idõszak következett. A szokásos októ-

beri csapadék csupán 40 százaléka hullott, pár napra kon-

centráltan. Október közepére határainkon túl, a Duna fel-

sõ vízgyûjtõ területén aszály alakult ki, így több szakaszon

is rekord alacsony volt a vízállás a Dunán. Az év utolsó hó-

napja az átlagosnál szárazabb volt, így összességében átlag

körüli: 589,9 milliméter csapadék hullott 2018-ban országos

átlagban. Külön kiemelték, hogy a 10 legmelegebb év közül

8 az ezredforduló utáni évek közül került ki. Magyarorszá-

gon a melegedés mértéke a múlt század elejétõl 1,23 fok,

ami a globális melegedés trendjét némileg meghaladja .

forrás:https://www.alternativenergia.hu

2019.01.07-én rendeztük az új esztendõ elsõ NABE
gyûlését. Kajdiné Ica, a zamárdi csoport vezetõje rö-
vid, képes beszámolót tartott a múlt évben végzett fel-
adatokról, rendezvényekrõl, tanulmányi kirándulá-
sokról, megköszönve a tagság kitartó munkáját.

Szó esett a 2019-es év programjairól is, melyek közül
a legnagyobb esemény  a NABE Zöldfesztivál június
2-án, melynek csoportunk lesz a házigazdája. 

Ezek után egy kis újévi kóstolóval, pezsgõvel, szend-
vicsekkel lepte meg a vezetõség a jelenlévõket.

Fotók: Cziglényiné Molnár Katalin
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Január 17-én Csákovics Gyula polgármester úr hiva-
taloson is átadta tagságunknak a felújított, megszé-
pült klubhelyiséget, és az egészségõrökkel az egészsé-
gükre koccintott. Januári évnyitó összejövetelünket a
számvetés és a tervezés jegyében fehérasztal mellett
tartottuk. Egyesületünk vezetõi beszámoltak a 2018.
évi egészségmegõrzõ és szabadidõs, közösségépítõ
programokról. Szó volt a megvalósult és tervezett szû-
résekrõl. Vetített fotók segítségével idéztük fel össze-
jöveteleink legjobb pillanatait: /Batyus bál, Fuss
Zamárdiért!, Egészségkert, fõzõnap, kirándulások…/
Sikeres programjainkat ebben az évben is megszer-
vezzük. 
Egyesületünkön belül két tevékeny kör is mûködik: az
„Ügyes kezek” és a „Mozogj az egészségedért!”gyalo-
golók és gerinctornázók csoportja. Egyre bõvülõ lét-
számmal idén is heti rendszerességgel találkozunk./
„Ügyes kezek” csütörtökönként 14 órától a klubban,
tornázók minden kedden fél négytõl a Közösségi Ház-
ban, gyaloglók hetente többször is elõzetes egyeztetés
szerint./
A beszámolókat a tagság élénk érdeklõdése kísérte.
Mivel az egészségmegõrzõ ötletbörzére kevés idõnk
maradt, februári összejövetelünkön /11-én /
ÖTLETBÖRZE II. FARSANGI HANGULATBAN
címmel folytatjuk a témát. Mit tettem és ettem az
egészségemért: szuperzöldségek, védelem az influen-
za ellen, a nyugodt alvás, a jó fizikai, lelki, szellemi
jóllét titka stb.
Találkozzunk 2019. február 11-én 17 órakor a Közös-
ségi Házban! 
Fél öttõl várjuk azokat, akik még nem rendezték ez
évi tagdíjukat!

Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét

2018-ban támogatták.

Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra is segítsék
munkánkat. Felajánlásukat a

18152614 – 1 – 14 

adószámra tehetik meg. Köszönjük! 

Zamárdi Egészségõr Egyesület

2019. 03. 05-én véradás lesz a
Közösségi Házban

15 órától - 18 óráig
Szeretettel várjuk minden leendõ és új véradónkat!

TAJ kártyát hozzatok magatokkal!

A szokásos ultrahangos vizsgálatra márciusban kerül sor.
Részleteket a következõ Hírmondóban közlünk!

Csoportkép a klubhelyiség átadásakor
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SZAKASZTÓ NÉPDALKÖR HÍREI

A Népdalkör tagjai az eddigiekhez képest sûrû évet

tudhatnak maguk mögött, hiszen 2018-ban összesen 8

kisebb-nagyobb fellépésen vettünk részt. Az elsõ sze-

replésünk májusban a Nyárköszöntõ címû koncert

volt, amit a balatonendrédi Csipke Dalkörrel tartot-

tunk a Tájház udvarán. Ezt az eseményt szeretnénk

minden évben megtartani, célunk pedig az, hogy a

környékben mûködõ énekes együttesek bemutatkoz-

hassanak a zamárdiak elõtt. A június végén megren-

dezésre került Mûvésztelep záró eseményén bácskai

dalokat énekeltünk a megjelenteknek. Nagy megtisz-

teltetésnek vettük, amikor felkérést kaptunk Szántód-

ról, hogy vegyünk részt a Szent István-napi ünnepsé-

gen, ahol 3 dalt adtunk elõ államalapító királyunkról.

Szeptemberben Tihanyban vettünk részt az Egészség-

õr Egyesület jóvoltából a Rákbetegek Országos Szö-

vetségének Mûvészeti Találkozóján. Jólesõ érzés volt

mindannyiunknak olyan embereknek énekelni, akik

leküzdötték betegségüket. Novemberben két I. világ-

háborús megemlékezésen is részt vettünk, elõször

Szántódra hívtak vissza minket, késõbb pedig

Zamárdiban szerepeltünk. Decemberben szintén két

karácsony elõtti/karácsonyváró rendezvényen szere-

peltünk. 10-én Zamárdiban az Egészségõr Egyesület

szeretetvendégségén adtuk elõ a Felsõvárosi bölcsõcs-

két, majd 22-én Szõlõskislakon félórás mûsor kereté-

ben kalauzoltuk a nézõket a Kárpát-medence külön-

bözõ területeire karácsonyi énekekkel és köszöntõk-

kel.

Köszönjük mindazoknak, akik meghallgattak minket,

bízunk benne, hogy örömet tudtunk szerezni nekik.

Reméljük, 2019-ben is hasonlóan mozgalmas évünk

lesz.

Sz.Á.

Néhány kép az elmúlt év szerepléseirõl:

2018. május 26. 2018. szeptember 15. Tihany

2018. december 22. Szõlõskislak2018. november 10.



2019. február 17.oldal Zamárdi Hírmondó

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI

A zamárdi csoport ez-
úton szeretné megkö-
szönni a polgármester

úr és a önkormányzat támogatását, a
közösségi háznak és vezetõjének a
segítségét, továbbá a Gamesz veze-
tõjének és dolgozóinak a  munkáját,
és nem utolsósorban a lakosság tá-
mogatását és adományait. Egész év-
ben a rászoruló családok és egyedül
élõk segítését tartotta szem elõtt
csoportunk. Több alkalommal osz-
tottunk tartós élelmiszert, ruhát, bú-
tort, tévét, háztartási eszközöket,
tisztítószereket, bébiételt,
fogkrémet, gyümölcsöt és üdítõt. Az
óvodát 100 db kis üdítõvel támogat-

tuk.Ruhabörzét tartott közösen a
Zamárdi Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat, a Karitasz és a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat zamár-
di csoportja a kultúrházban.
A megmaradt ruhákat Lakócsa köz-
ség és térsége kapta meg, kiegészítve
cipõkkel, kerti székkel, etetõszékkel
és játékokkal. Az elsõ jótékonysági
bálunkat rendeztük meg október-
ben. Elmondhatjuk, hogy jól sike-
rült, aki itt volt, jól érezte magát. Re-
ményeink szerint az ebben az évben
megrendezésre kerülõ bálunkon
még több támogatót köszönthetünk!
Nagyon sok tombolafelajánlást kap-
tunk, amit ezúton szeretnék megkö-

szönni. Karácsonyra már a második
alkalommal fõzött nekünk egy ma-
gánszemély gombócos káposztát,
most 25 adag került szétosztásra. El-
sõsorban egyedülállók asztalára ju-
tott az ételbõl. Ebben az évben közel
120 db tartósélelmiszer-csomagot
osztottunk ki személyre szabottan.
Nem utolsósorban szeretném meg-
köszönni a tagok áldozatos munká-
ját, külön kiemelve Schrödl
Károlyné és Nagyné Kiss Margit 20
éves odaadó, önzetlen munkáját!   

Köszönjük!

Takács Tünde Éva

Téli fények

Mily varázslatosan szép a téli táj,

mikor ezernyi hópehely földre száll.

A természet tükrözi a mindenséget,

nap szikráztatja a hûvös fehérséget.

Ezernyi hópehely, ajándékul a földnek,

elhozza a hófehér, lágy, puha csöndet.

Sétáltál már a havas tóparton?

láttad a ragyogást nádason s a fákon?

Hó takarja a virágokat, téli álom szemükön,

várják, hogy a kikelet újra eljöjjön.

Oly vakítón világít e fehérség az ég alatt,

a lámpák fénye már végképp alulmaradt.

Mély csend és szépség hullott a tájra,

bár így szállna béke az egész világra.

Fényes, csöndes, tükörsima a tó tükre,

vigyük le ezt az izzó fényt szívünkbe.

P.Zs.



Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2019. január

Hulladékszállítási naptár -Zamárdi vasúttól északra
2019. január 1 - 2019 december 31.

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan elõtti köztarületre kihelyezni, a késõn kihelyezett gyûjtõedény ürítését a
közszolgáltató nem köteles pótolni.

Hulladékszállítási naptár -Zamárdi vasúttól délre
2019. januás 1 - 2019 december 31.



2019. január 19.oldal Zamárdi Hírmondó

Az ingatlanhasználó évente egy alkalommal az általa

igénybe venni kívánt lomtalanítást a szállítást megelõ-

zõ hónap 15. napjáig rendelheti meg írásban. /elektro-

nikus levélben vagy postai úton/Siókom Nonprofit Kft

8600 Siófok, Papfõdi u.3., email:siokom@siokom.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Old Eagles Motoros
Társaság köszönetét fejezi
ki mindenkinek, akik a
2019. január 19-én tartott
jótékonysági pótszilvesz-
terre támogatói jegyet

váltottak, tombolatárgyat
ajánlottak fel, valamint a
rendezvényen részt vet-

tek,vagy bármilyen formában segítettek.

Old Eagles Motoros Társaság

Hulladékszállítási naptár -Zamárdi - Kõhegy
2019. januás 1 - 2019 december 31.



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

Katolikus miserend
Zamárdi plébániatemplom:

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2019. február

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

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

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

2019. február

Szerda: 17.00 óra
Csütörtök: 17.00 óra
Péntek:  7.30 óra
Szombat: 17.00 óra
Vasárnap:  9.00 óra
Balatonendréd
vasárnap 10.30 óra

Felhívás ebösszeírással kapcsolatos
feladatokról!

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, hogy 2019.
évben ismét sor kerül a kutyák összeírására a

zamárdi polgármesteri hivatalban, mely 3
évenként kötelezõ.

A 2016. évi összeíráson már bejelentett ku-
tyákra vonatkozóan a rövidebb tartalmú táb-
lázatot, az új, még eddig be nem jelentettekre
pedig a részletesebb nyilatkozatot kell kitöltve

leadni a hivatalban.
A nyilatkozatok beszerezhetõek a polgármes-

teri hivatalban (Zamárdi, Szabadság tér 4.
porta),  továbbá a www.zamardi.hu honlapról

is letölthetõ. 
A nyilatkozat leadási határideje:

2019. május 31. 
Zamárdi Polgármesteri Hivatal 


