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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete 2019. november 25-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. megtárgyalta a Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Tár-
sulás Társulási Tanácsában és Felügyelõ Bi-
zottságban az önkormányzat  képviseletét
ellátó személy megbízására vonatkozó ja-
vaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

- az Önkormányzat - mint a Siófok és környé-
ke hulladékgazdálkodási kistérséghez tarto-
zó önkormányzat – Társulási Tanácsában
való képviseletének ellátására Késmárki Ti-
bort, Balatonendréd Község Önkormányza-
ta polgármesterét delegálja.

- az Önkormányzat - mint a Siófok és környé-
ke hulladékgazdálkodási kistérséghez tarto-
zó önkormányzat – Társulás Felügyelõ Bi-
zottságában való képviseletének ellátására
Balassáné Ujvári Zsuzsannát, Siójut Község
Önkormányzata polgármesterét delegálja.

2. Tájékoztatás a vízpart rehabilitációs tanul-
mányterv módosításáról 

Fodor Anikó osztályvezetõ elmondta, hogy a mi-
niszterelnökség megkezdte minden Balaton-parti
település esetében a vízpart rehabilitációs tanul-
mányterv felülvizsgálatát. Erre vonatkozóan érke-
zett a szakmai egyeztetõ anyag. A szakmai egyezte-
téseket lefolytatták annak érdekében, hogy a terv
egyes lapjain látható rajzi jelölések, illetve a hozzá-
tartozó szöveges magyarázatok mennyiben szolgál-
ják az Önkormányzat folyamatban lévõ és tervezett
fejlesztési elképzeléseit.

Azt kérte a képviselõktõl, hogy tekintsék át az elkö-
vetkezendõ hetekben a kiküldött anyagot, és
amennyiben észrevételük, jelzésük, ötletük van, azt
a hivatal részére jelezzék. Az összegyûjtött anyagot
a Miniszterelnökség részére továbbítani fogják.

3. Rendeletek megalkotására, módosítására
javaslat     

- megalkotta 18/2019.(XI.26.) önkormányzati
rendeletét a képviselõk és a bizottsági tagok
díjazásáról: 
Tájékoztatásul elmondjuk, hogy a tisztelet-
díjak tekintetében emelkedés nem történt.

- megalkotta 19/2019. (XI.26.) számú önkor-
mányzati rendeletét a helyi közmûvelõdési
feladatok ellátásáról.

- megalkotta a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II.6)
önkormányzati rendelet módosításáról szó-
ló 20/2019. (XI.26.) rendeletét.

A rendeleteket elolvashatják a www.zamardi.hu
honlapon.

4. Költségvetés I-III. negyedéves tájékoztatá-
sának elfogadása

- megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének III. negyedéves gazdálko-
dásáról, pénzügyi egyensúlyi helyzetérõl
szóló beszámolót,a Zamárdi Napközi Ott-
honos Óvoda panaszkezelési szabályzatát,
ill. a GAMESZ Alapító okiratának módosí-
tására vonatkozó elõterjesztést és azt elfo-
gadta. 

5. Segítségnyújtó rendszer együttmûködési
ajánlat megtárgyalása

- megtárgyalta a segélyhívó rendszer beindí-
tásával kapcsolatos elõterjesztést, és az SOS
Központ Kft. szolgáltatóval szolgáltatási
szerzõdést kíván kötni.

A rendszer beindításával kapcsolatban a képviselõ-
testület az alábbi döntéseket hozza:

- A szolgáltatói szerzõdés tartalmát megis-
merte. A díjszabást azzal hagyja jóvá, hogy
maximum 3 hónap idõtartamra – a rendszer
felállása, szociális rendelet módosítása, stb.
– 24 db készülék szolgáltatási díját magára
vállalja, azaz nem hárítja tovább a szolgálta-
tást igénybevevõ magánszemélyre.

- A szerzõdést az egyeztetést igénylõ kérdé-
sek (különösen: az adatvédelmi szabályo-
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zás) tisztázását követõen, a decemberi testü-
leti ülésen kívánja jóváhagyni azzal a szerzõ-
déssel együtt, amelyet az Önkormányzat fog
kötni a szolgáltatást igénybevevõ lakosok-
kal.

- felhívja a Humán Bizottságot, hogy a helyi
szociális ellátásokról szóló rendelet módosí-
tására dolgozza ki javaslatait. A javaslatok a
segélyhívó szolgáltatás szociális rászorultsá-
gi alapon történõ díjmentes, avagy csökken-
tett díjfizetés mellett történõ igénybevételé-
re irányuljanak. 

- a rendelet módosítását legkésõbb a januári
ülésén tárgyalni kívánja.

6. Helyi adózással összefüggõ döntés
- megtárgyalta a helyi adórendelettel kapcso-

latos jegyzõi elõterjesztést, és úgy határoz,
hogy 2020. évben nem kíván az adótételek
tekintetében módosítást végrehajtani.

Ezzel egyidejûleg felhívja a jegyzõ figyelmét a foko-
zottabb adóhátralék behajtásra, és ellenõrzésekre.

7. Zamárdi, Piller Dezsõ utcai lakosok kérel-
me szennyvíz-hálózat kiépítésére vonatko-
zóan

- megtárgyalta a Piller Dezsõ utcai lakosok
kérelmét a szennyvíz-hálózat kiépítésére vo-
natkozó kérelmét, a tervezés költségeit az
Önkormányzat átvállalni nem tudja, de a
szükséges tulajdonosi hozzájárulások meg-
adását javasolja.

8. Civil szervezetek beszámolói
- az Egészségõr Egyesület, a NABE zamárdi

csoportja és a Zamárdi Baráti Kör beszámo-
lóit elfogadja.

9. Tourinform Iroda 2020. évi nyári nagy ren-
dezvényekre vonatkozó tájékoztatása

- megtárgyalta a Zamárdi Tourinform Iroda,
Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2020. évi
nyári nagy rendezvényekre vonatkozó tájé-
koztatását, és azt elfogadja.

10. Gourmet és Sörfeszt 2020. évi megrendezé-
se

- megtárgyalta a Gourmet és Sörfeszt rendez-
vénnyel kapcsolatos beadványt, és idõpont-
nak 2020. június 25-28.-t jelöli meg. A szer-
zõdés idõtartama 2020. évre szól.

- bérleti díjat a rendezvény területének bizto-
sításáért nem kér a rendezvény szervezõjé-
tõl, illetve azon faházak esetében sem,
amennyiben helyi vállalkozásnak vagy non-
profit szervezetnek biztosítják az árusítási
lehetõséget.

- az egyéb feltételek biztosítását a 2019. évi-
hez hasonlóan javasolja elfogadásra.

- Az áram kiépítési lehetõségrõl a jövõ évi
költségvetés tárgyaláskor dönt a képviselõ-
testület. 

11. Hethland Kft. és Tematik Kábel Kft. hor-
gászversenyekre vonatkozó beadványai

- megtárgyalta a 2020. évi horgászversenyek-
re vonatkozó kérelmeket, és azokat engedé-
lyezi az alábbi idõpontokban:

• Hethland Kft. által szervezendõ VI. Balato-
ni Feeder Kupa idõpontját 2020. május 8-10.
között a 2019. évhez hasonlóan a képviselõ-
testület elfogadja (terület, bérleti feltételek,
stb.). 

• bérleti díjként 150.000,- Ft összegû bérleti
díjat állapít meg.

• Tematik Kábel Kft. által szervezendõ ponty-
fogó horgászverseny 2020. április 19-25. kö-
zötti idõpontban engedélyezi megrendezés-
re, szintén a 2019. évi feltételekkel egyezõen. 

• a résztvevõk számától függetlenül a bérleti
díjat 300.000,- Ft-ban határozza meg. A ver-
senyen maximum 8 csapat vehet részt.

• Mindkét verseny esetében a 2019. évi felté-
teleket biztosítja a résztvevõk számára.

12. Horgászversenyekre vonatkozó döntések
- megtárgyalta a kérelmet, és a horgászverse-

nyek idõpontjának minden év szeptember
15-május 20 közötti idõszakot állapítja meg. 

- A versenyek helyszíne a Kossuth Lajos utca
– Bácskai utca közötti terület kivételével a
Hethland Kft. üdülõtõl a Kilátó utcáig ter-
jedjen, de a képviselõ-testület minden évben
külön döntést hoz a versenyek pontos idõ-
pontjáról és feltételeirõl.

- a horgászversenyek díjára vonatkozóan az
érvényes határozatát továbbra is hatályban
tartja (50 fõig 100.000,- Ft, 51 fõtõl 300.000,-
Ft, 100 fõ felett egyedi díjszabás alapján).



Zamárdi Hírmondó 4.oldal 2020. január

13. Zamárdice Kft. kérelme
- megtárgyalta a Zamárdice Kft, Bélteczky

Adrián kérelmét, és azt nem támogatja
(Zamárdi 2056/16 hrsz, 40 m2 közterület-
használati kérelem).

14. Hársfa-Nyírfa-Fûzfa utcák és vasút által ha-
tárolt területre vonatkozó kérelem (Zamár-
di 2900/2 hrsz.)

- megtárgyalta a 2900/2 hrsz.-ú ingatlan
(Hársfa-Nyírfa-Fûzfa-vasút által határolt te-
rület-/erdõ/) mûvelési ág változtatására vo-
natkozó kérelmet, és a településrendezési
eszközök módosítását nem támogatja.

15. Balatoni Kör Egyesület támogatási kérelme
- megtárgyalta a Balatoni Kör Egyesület tá-

mogatási kérelmét, és az alábbi döntést hoz-
za:

- a 2020. január 25-i, az egyesület által meg-
szervezésre kerülõ rendezvényt 800.000,-
Ft-tal támogatni kívánja a 2020. évi költség-
vetés terhére támogatási szerzõdés megkö-
tésével. A támogatási összeget legkésõbb
2020. március 31-ig átutalja az egyesület ré-
szére, elszámolást követõen.

- kéri, hogy az egyesület 2019. december 15-ig
mûsortervet nyújtson be az Önkormányzat
részére.

16. Zamárdi Petõfi Sportegyesület kérelme
- megtárgyalta a Zamárdi Petõfi Sportegye-

sület kérelmét és támogatja, hogy a 2019. évi
költségvetésben jóváhagyott 2.000.000,- Ft
összegû támogatást a TAO-s pályázatokhoz
kapcsolódóan igénybe vegyék. 

- egy kimutatást kér a pályázattal összefüg-
gésben tervezett beszerzések, beruházások-
ra vonatkozóan.

- támogatja továbbá az idei évben szintén a
TAO-s pályázatok támogatásához kapcsoló-
dóan meghatározott összegbõl fennmaradó
47.000,- Ft felhasználását mûködési célra az
egyesület részére.

17. Képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségérõl tájékoztatás

- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság el-

nöke tájékoztatta a testületet, hogy minden
képviselõ eleget tett a vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségének.

18. Nyugati pincesor vízelvezetésére vonatkozó
kérelem

- megtárgyalta dr. Egri Károly ügyvéd által
benyújtott Egri Bálint kérelmét, és a Nyuga-
ti pincesoron lévõ telkének vízelvezetése
megoldása érdekében az Önkormányzat egy
„K” szegély kiépítését vállalja árajánlat ké-
rését követõen, a 2020. évi költségvetésbe
történõ betervezéssel. 

19. Kõhegyi utak állapot felmérése, kátyúzása
- felkéri a hivatalt, hogy a GAMESZ-szal

egyeztetve a kõhegyi utak állapotát vizsgál-
ják felül, és a szükséges kátyúzásokat végez-
zék el, lehetõség szerint két héten belül. 

20. Zamárdi 052/74 hrsz.-ú ingatlan elektromos
ellátása

- megtárgyalta az SMHV Kft. kérelmét a
Zamárdi 052/74. hrsz.-ú külterületi ingatlan
elektromos ellátásának biztosításával kap-
csolatban. A benyújtott terv alapján a képvi-
selõ-testület a fent nevezett ingatlan elekt-
romos betáplálását a Szélescsapás felõl
Zamárdi Város Önkormányzatának tulajdo-
nában és kezelésében lévõ 4493 hrsz.-ú föl-
des út igénybevételével engedélyezi. 

21. Zamárdi, Vadkacsasor járda létesítése
- az alábbiakban foglaltak szerinti döntést

hozza meg a Vadkacsa sor járda megépíthe-
tõségének érdekében (mivel kiderült, hogy a
járda bizonyos részei magánterületen men-
nének át):

- a Vadkacsa sor járda tervezési munkáinak
megszüntetését, az eddig felmerülõ tervezé-
si költségek megfizetésével egyidejûleg ha-
tározza el.

- gyalogátkelõhely kialakítását tervezi a köz-
útkezelõvel egyeztetve.

- A Zamárdi-felsõ (kalandpark) buszmegálló-
tól a leendõ gyalogátkelõhelyig érintett tu-
lajdonosokat nyilatkoztatni kell, hogy járda
megépítése céljából a saját területükbõl ad-
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nak-e le területet. Ehhez Gál Péter képvise-
lõ közremûködését kéri a bizottság.

A nyilatkozatok beérkezése után (2020. február 1.)
a bizottság a témát ismételten tárgyalja.

22. Zamárdi, Honvéd utcai tervezési munkák
- az elõterjesztésként beterjesztett Honvéd

utcai helyszínrajz alapján a tervezési mun-
kák elvégzését jóváhagyja.

23. Zamárdi, Szõlõhegyi utcai járda építési
munkáinak elvégzésére megbízás

- a Zamárdi, Szõlõhegyi utcában kiépítendõ
járda építési munkáinak elvégzésére a leg-
alacsonyabb ajánlatot adó 2. sz. Mélyépítõ
Kft. bízza meg bruttó 25.996.900,-Ft érték-
ben, 2020. április 15-i befejezési határidõvel.

- A kivitelezéshez szükséges költséget a 2019-
2020. évi költségvetésében biztosítja (2019-
es jóváhagyott összeg: 18 M Ft).

- A 2020. évi költségvetésben szükséges be-
tervezni a fennmaradó 7.996.900,- Ft-ot.

24. Zamárdi, Margó Ede sétány nagy rendezvé-
nyekkel érintett területe

- egyetért, hogy a Sziget Zrt. az ajánlatukban
szereplõ rétegrenddel és kétoldali szegély
kialakításával burkolja le a Margó Ede sé-
tányt a Kecskeméti-Harcsa utca között. 

- Elsõ ütemben 2020. május 30-ig a
Kecskeméti-Zöldfa utcák között, majd ezt
követõen maximum 3 éven belül a Harcsa
utcáig befejezõleg, 2022. május 30-ig. A tér-
kõ anyagának illeszkednie kell a már meglé-
võ burkolathoz.

25. Zamárdi helyszíni bejárással összefüggõ
döntések

- kéri a GAMESZ részérõl a Dobó István ut-
cában lévõ fák alsó ágainak visszametszését. 

- a jövõ évi költségvetés terhére a Temetõ ut-
ca végén a temetõ bejáratánál a járda folyta-
tásának térkõvel történõ ellátását el kívánja
végeztetni.

- stop tábla kihelyezését rendeli el az Aradi
és Kossuth Lajos utca sarkára.

- a Kossuth Lajos utcai rendezvénytér sétány
felõli oldalán a sérült kövek kijavítását jótál-
lás keretében kéri elvégeztetni.

26. Zamárdi, Kossuth Lajos utca 16. önkor-
mányzati lakás beázással kapcsolatos döntés

- megtárgyalta a Zamárdi, Kossuth Lajos utca
16. szám alatti lakás beázás miatt karbantar-
tásra vonatkozó javaslatot, és 50.000,- Ft ke-
retösszeget jóváhagy annak elvégzésére. 

27. Strandfejlesztési pályázat
- a kiírásra kerülõ strandfejlesztési pályáza-

ton az alábbiakkal kíván részt venni:
• 3 db rámpás lejáró vásárlása vagy készítteté-

se,
• elektromos strandi karbantartó kocsi vásár-

lása, 
• kompresszor wc-khez 4 db, 
• zárt platós szemetes kisautó, 
• 1 db napozóstég beszerzése,
• wifi hálózat további építése, bõvítése

Bácskai-Keszeg u. között,
• sétány építés a Bácskai-Kecskeméti u. kö-

zött, illetve Harcsa-Keszeg u. között, illetve
a Keszeg utca végén a Margó Ede sétányhoz
történõ lejutás érdekében kb. 2 méter hosz-
szú sétány kialakítása, 

• LED-falas információs táblák beszerzése,
kétoldalas 5 db,

• sétány közvilágításának korszerûsítése led-
del, napelemmel,

• egységes információs táblák kialakítása a
szabadstrandi részen,

• mobil töltõpontok kialakítása, értékmegõr-
zõknél 6 helyszínen 10-10 db, 

• fövenystrandnál játszótér bõvítés,
• szintén fövenystrandnál 2 db térfigyelõ ka-

mera,
• családbarát vizesblokk, nõi-gyermek kialakí-

tással a fövenystrandnál.
Matyikó Zsuzsa

A Balatoni Szövetség tisztújító köz-

gyûlésén Csákovics Gyulát,

Zamárdi város polgármesterét

ismét elnökségi  tagnak választották.

RÖVID HÍREK
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ÓVODAI HÍREK

November 27-én interaktív zenés elõadáson
vettek részt a gyerekek.

December 1-jén a tanult énekekkel, versekkel
mi is színesítettük az elsõ gyertyagyújtást az
önkormányzat elõtt. 

Az adventi idõszakban eseménydúsan teltek
mindennapjaink. Közösen készítettünk mézeska-
lácsot, mindenki buzgón kivette részét a szag-
gatásban. Segítettek kicsinosítani a csoportszo-
bát, feltenni a díszeket, és a szülõknek szánt
karácsonyi ajándékok is folyamatosan készültek. 

December elsõ napjaiban a jó öreg Mikulást
vártuk. Barkácsoltunk alma Mikulást, és dalocs-
kákkal is csalogattuk. A hét során pedig legszí-
vesebben Télapónak és rénszarvasnak öltözve
játszottak a gyerekek. 6-án szép fényesre pucol-
ták a kiscsizmákat, bízva abban, hogy a piros
ruhás belerejt valami meglepetést.

Amíg az óvó nénik egy bábelõadással kedves-
kedtek az ovisoknak, addig a Télapó is elvégez-
te feladatát. Hozott mogyorót, gyümölcsöt,
édességet és egy szép kifestõt. 

December 3-án került megrendezésre a jóté-
konysági vásár, ami idén minden várakozást fe-
lülmúlva valósult meg. Örömünkre szolgál és
hálásak vagyunk, hogy a közös cél érdekében
milyen sokan összefogtak és valamilyen formá-
ban segítettek. 

December 9-én a Kultúrházban, az Egészségõr

Klub rendezvényén is ügyesen szerepeltek nagy-

csoportosaink. 

December 13-án elvetettük a Luca búzát, meg-

ismertettük a gyerekekkel a Luca napjához kö-

tõdõ hagyományokat, szokásokat. Idén az almás

és tulipános csoportba járó fiúk adták át jókí-

vánságaikat. 

A hosszú várakozás és készülõdés 18-a szerdá-

ig tartott. Ezen a napon ünnepeltük óvodánkban

a karácsonyt. Reggel az udvaron a gyönyörû ad-

venti koszorúnk köré gyûlve, a szülõkkel közö-

sen gyújtottuk meg a 4. gyertyát.

Ezután mindenki a saját csoportja elõtt várta az

angyalka csilingelését. Az ovisok csodálattal

nézték a karácsonyfát és az alatta sorakozó

ajándékokat. Az angyalkának a tanult énekekkel,

versikékkel mondtunk köszönetet. 

Csonka Andrásnak ezúton szeretnénk megkö-

szönni a gyerekek nevében a sok-sok játék fel-

ajánlást. Csütörtökön az iskolások látogattak

meg minket és betlehemeztek nekünk. Pénteken

a templomban orgona és fúvós kísérettel éne-

keltünk karácsonyi dalokat, ezzel zártuk a kará-

csonyi idõszakot. 

A zamárdi óvoda gyermek -és felnõtt közössége

nevében kívánunk mindenkinek békés, boldog,

sikerekben és egészségben gazdag új évet!
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ISKOLAI HÍREK

6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás. Mindenki ka-

pott ajándékot, voltak, akikhez többször is jött, s volt,

akinek virgács is jutott. 

7-én Budapesten rendezték a Bolyai anyanyelvi csa-

patverseny országos döntõjét. A versenyre a nyolca-

dik osztályos csapatunk jutott be. Õk a Somogy- Tol-

na megyei összesített eredmény alapján e két megye

gyõzteseként kerültek be az országos versenyre. A

csapat tagjai megkoronázták kitartó, szorgalmas

munkájukat: az országos döntõben is a LEGJOBB-

NAK bizonyultak. EIDENPENCZ BIANKA,

GAMAUF LUCA, TÓTH MARTIN, OROSZ BENE-

DEK- nagyon büszkék vagyunk rátok!

11-én a 3. osztály járt orvosi vizsgálaton Vali néninél

és a fogorvos bácsinál. A nyolcadikosok dupla kémia-

órán vettek részt a siófoki Perczel Mór Gimnázium

laborjában.

14-én a karácsonyi vásár révén minden jóban (játé-

kok, sütik, pizza, stb.) volt részünk. Így nem okozott

szomorúságot, hogy szombaton is munkanap volt.

19-én a 7-8. osztályosokat a Pesti Magyar Színház

„Legyetek jók, ha tudtok!” c. elõadása kápráztatta el.

20-án az alsós napközisek nagysikerû karácsonyi mû-

sorával kezdõdött a napunk, majd osztálykeretben

folytattuk az ünneplést.

A hosszúra nyúlt téli szünet már nagyon jókor jött,

mindannyian elfáradtunk. A félév zárása január 24-én

lesz, így szükségünk is van a feltöltõdésre. Találkoz-

zunk január 6-án!

Sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek! 

H.J.



Zamárdi Hírmondó 8.oldal 2020. január

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

M E G H Í V Ó

Január 13-án (hétfõn) 17 órai kezdettel a Közösségi Házban tartandó

ÉVNYITÓ ÖSSZEJÖVETELÜNKRE

Napirendi pontok:
- Számadás /2019/ és tervezés /2020/
- Egészségmegõrzõ ötletbörze
- Tagdíjak befizetése
- Kirándulási ötletek
- a február 1-jei batyus bál szervezése,

asztalfoglalás Szili Józsefné Zsuzsánál a 06-70-222 7303 telefonszá-
mon.

Régi és belépni kívánó új tagjaink igényére és ötleteire számítunk.
Mindenkit szeretettel vár az Egészségõr Egyesület!

Szeretetvendégség  2019. december 9.

Hagyományosan az év utolsó egyesületi ta-
lálkozóján tartottuk „szeretetvendégségün-
ket”.
Idén is sokan  jöttek  el, és finom sütemé-

nyekkel gazdagították az ünnepi asztalt.
A résztvevõk  ajándékcsomagot kaptak.
A vezetõség  ünnepi mûsorral kedveskedett a

megjelenteknek. Az  óvódások mûsora nyi-
totta meg a sort  ,õket a szereplésük elõtt és
utána is megvendégeltük, és a fellépés után
mindenki egy kis szeretetcsomagot vehetett
át, aminek nagyon  örültek.

Majd Veit Judit mondta el z.Pál-Kutas Orso-
lya Advent gyertyái c. versét. A vershez  kap-
csolódva az elsõ két gyertyát” legfiatalabb
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tagjaink”,  Flaska Ica és Károlyi Gizi gyújtot-
ta meg.
Perge Kriszta elnök asszonyunk  ünnepi be-
szédében  az ünnepváró hangulatról beszélt.
„Ilyenkor Jézus Krisztus születésére emléke-
zik a keresztény világ, mely korunkban a sze-
retet, az öröm, a békesség, a család, az ott-
hon ünnepe is”. Beszéde végén áldott,szere-
tetteljes,békés karácsonyi ünnepeket kívánt
mindenkinek.
Végül felkonferálta meglepetés vendégünket,

Pánti Anna operaénekest, az opera nagykö-
vetét, aki elfogadta meghívásunkat, és közel
egy órás mûsort adott, mely tartalmazott is-
mert opera áriákat, saját verseket és ismert
költõk  verseit is. Jó volt úgy hallani opera-
részleteket, hogy elõtte ismertette , hogy a
részlet mely korban játszódott és mi volt a
cselekménye.
A  „csendes éj” címû dalt gyertyafény mellett
vele közösen  énekeltük el.
/Másnap a mûvésznõ az iskola VII.osztályos
tanulóit vezette be az opera rejtelmeibe.)
A tartalmas mûsor után közösen elfogyasz-

tottuk az egyesület által készített teát,zsíros
kenyeret, a tagok által hozott bort és süte-
ményeket. 
Mindenki jó szívvel emlékezett meg az est
hangulatáról.
Köszönjük a szántódi  gyógyszertár hozzájá-
rulását,akik ajándékcsomagot készítettek
tagjainknak, valamint Szabó Gábor képvise-
lõ úr  mûszaki közremûködését a mûsor za-
vartalan lebonyolításához.
Köszönjük Bölcsik Ági segítségét, aki önzet-
lenül felajánlotta a mûvésznõ elszállásolását
egy éjszakára.
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Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét

/szûrések, elõadások, egészségnap/

2019. évben is támogatták.

Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra is segítsék munkánkat!

Felajánlásukat a  18152614-1-14

adószámra  tehetik meg. Köszönjük!

Zamárdi Egészségõr Egyesület

Szépmûvészeti  Múzeum

2019. november 25-én ismét felkerekedtünk, és fel-
mentünk Budapestre vonattal.
20 fõs csapatunk a Szépmûvészeti Múzeumban
megtekintette Peter Paul Rubens és kora flamand
festõinek kiállított képeit.

A festmények  a Louvre-ból, az
Ermitázsból, a Pradóból, a wa-
shingtoni és a londoni National
Gelleribõl érkeztek hozzánk.
Rubens a XVI.század legjelen-
tõsebb alakja, az európai udva-
rokban diplomáciai feladatokat
is ellátott. Õ festette többek kö-
zött „Ausztriai Albert fõherceg „
portréját is.

A képeket  nézve elgyönyörköd-
tünk a részletek finomságában,
ahogy a legkisebb alakokat is
élethûen ábrázolták. Gyönyörûek
a színek,  a ruhák, az emberek. 
R.Giancarló Doria lovas portré-
ját nézve úgy éreztük, mintha a
fekete lovas a képtérbõl egyene-
sen felénk vágtatna.

Kétórás ott tartózkodás után úgy
éreztük, hogy legalább még egy-
szer  el kell jönni, mert sok él-
mény  ért bennünket,  és ezeket
feldolgozni egy látogatás után le-
hetetlen.
A vonat indulásáig még volt

idõnk, így a földalatti villamossal elmentünk a Vö-
rösmarty térig, és megnéztük a karácsonyi vásárt,
valamint bementünk a Bazilikába is.

Szép napot töltöttünk együtt, jókat nevettünk, jól
éreztük magunkat.

Perge Kriszta
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Mielõtt a 2020. évi terveinkrõl
tájékoztatnánk a kedves Olva-
sót, megköszönjük mindazok
támogatását és érdeklõdését,
akik a  2019-es évben  jelenlé-
tükkel segítették tevékenysé-
günket.

Örömmel adjuk közre, hogy
2019. december 19-én Buda-
pesten a MUK Székházában

Szakáli Anna Mária rendestagként felvételt
nyert a Magyar Újságírók Közösségébe. (A csa-
tolt képen Szakáli Anna, Mohai Gábor tévé- és
rádióbemondó, elõadóval)

A Berkenye-körnek az új esztendõben négy sa-
ját és egy közremûködése lesz a Közösségi Ház
eseményeiben. Ezen kívül tagjaink számos kiál-
lításra és irodalmi estre már most megkapták
a tervezeteket és meghívókat.

2020. január 18-án 17 órai kezdettel tartanak
irodalmi estet, melynek három fõszereplõje Nap-
madár (dr. Völgyi Ildikó), Különös érintés
(Ambrus Judith) és Léleksimogató (Maurer Te-
odóra) címmel mutatkozik be. Ezen alkalommal
Czobor Éva tabi festõ kiállítása is látható lesz. 
Különleges esten vehet részt az, aki február 29-
én ellátogat a Közösségi Házba, ahol 17 órai
kezdettel Szabó Gyõzõ, a Lónyai utcai Reformá-
tus Gimnázium tanára, a Római Magyar Akadé-
mia volt igazgatója tart elõadást Ady-kutatói
anyagából, és az olasz-magyar mûvelõdéstörté-
neti kapcsolatokról. Az elõadáshoz egy balaton-
földvári fotós kiállítása kapcsolódik. A rendez-
vény a Közösségi Ház szervezése, a Berkenye-
kör tagjai részvételével.

Különleges esemény lesz az idei Költészet napi
mûsor is, amelynek idõpontját április 11-rõl el
kell csúsztatni a húsvét miatt. A Váci Mihály
Irodalmi Társaság estje nagyszerû költõkkel
(Madár János elnök és a RÍM Kiadó vezetõje,
Dombrádi István költõ, László Klára költõ és
Hajdan Valéria költõ, elõadó) valósul meg. Egy-
idejû kiállításmegnyitóval Szabó Zoltán kaposvá-
ri festõ képeit lehet megtekinteni a Közösségi
Házban.

Évek óta vita tárgya egy írótábor létrehozása
Zamárdiban. 2020-ban a Berkenye-kör belevág
ebbe a lehetõségbe. Zamárdi Balatoni Írótábor,
vagyis Zamárdi BÍT néven indítják el a szerve-

zést. A kortárs költõk, írók négynapos alkotótá-
borának célja Zamárdi megörökítése versekben,
írásokban, olyan irodalmi háttér kialakítása,
melyre méltán lehet büszke az utókor.

Szeretnék, ha a tábor a továbbiakban évente
megrendezésre kerülhetne. A nyári idényben az
Egyesület szünetet tart, de értesülésünk szerint
két helytörténeti kiadvány alapozása, feltárások,
kutatómunka folyik, melyhez adatközlõként a la-
kosság segítségét is kérik. 

A Berkenye-kör rendezvénysorozata október 17-
én a 2017-2018-ban bemutatkozott nagysikerû
Krúdy-kör tagjainak estjével folytatódik. Akik
annak idején részt vettek és nagyon jól szóra-
koztak, bizonyára emlékeznek Szénási Sándor
nevére, a Krúdy-kör Versszakosztályának veze-
tõjére, aki ismét elfogadta a felkérést, valamint
dr. Vermes György, Drotlef Zoltán, M. Jankó Já-
nos, Ari Fabbro érkezik meghívásukra. Megle-
petés lesz a kedves zamárdiak számára Meleg
Máté lelkipásztornak, a zamárdi gyökerû plébá-
nosnak az egyidejû kiállításmegnyitója. Máténak
már a veszprémi püspöki palotában is volt ki-
állítása. Illõ, hogy Zamárdi is megismerje alko-
tói tevékenységét.

Szintén nagyszerû és érdekes elõadásra számít-
hat a közösség november 11-én dr. Kõrösi Má-
ria egyetemi tanár elõadásában, aki Szegedrõl
érkezik. A professzor asszony Széchenyi István-
kutató, aki sok rejtelmet feltárt Széchenyi éle-
térõl, „mert még sok mindenrõl nem hallottunk,
és sok mindent nem tudunk” – jelentette ki egy
beszélgetés alkalmával. 
2017 szeptemberében volt látható Nádas József
kaposvári festõ nagysikerû kiállítása, akinek
festményei ismét megtekinthetõk lesznek 2020.
november 11-tõl.

A Berkenye-kör 2020-ban is várja kedves törzs-
közönségét és az érdeklõdõ zamárdiakat. Remé-
nyeik szerint a 2019-es évhez hasonlóan nagy-
szerû és sikeres eseményekben lesz része a
zamárdiaknak 2020-ban is. Az egyesület köszö-
ni, hogy részvételükkel támogatták rendezvé-
nyeiket. Boldog, szerencsés új esztendõt kíván-
nak minden kedves polgártársuknak!

Szani

„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület Hírei
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Népköltés

ADJON ISTEN

MINDEN JÓT

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendõben:

Jobb üdõt, mint tavaly volt,

Ez új esztendõben;

Jó tavaszt, õszt, telet, nyárt,

Jó termést és jó vásárt

Ez új esztendõben;

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendõben:

Zsíros esõt, kövér hót,

Ez új esztendõben;

Bõ aratást, szüretet,

Egészséget, jó kedvet

Ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendõben:

Drága jó bort, olcsó sót

Ez új esztendõben;

Jó kenyeret, szalonnát

Tizenkét hónapon át

Ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendõben:

Vegye el mind a nem jót,

Ez új esztendõben;

Mitõl félünk, mentsen meg,

Amit várunk, legyen meg,

Ez új esztendõben!



Beszámolók, hírek
December bõséges volt adventi és karácsonyi
elõzetes programokban. Köszöntötte az önkor-
mányzat a 65 évnél idõsebb zamárdi lakosokat.
Poór Péter táncdalénekes szívükhöz szóló elõadá-
sa nagyon szép és kellemes ajándék volt, kijelent-
hetjük. Matyikó Zsuzsanna alpolgármester asszony
kedves köszöntõje és versidézete egy varázsütésre
ünnepváró hangulatot teremtett a teremben.
Domján Zoltán az elõadást követõen a szokásos
életvidám, bohém hangulatba vitte bele a nótázni
vágyókat! Ezúton mondok további köszönetet a
menzai és a balatonendrédi napközi dolgozóinak a
kalácsok elkészítéséért! Csehi Gábornak, Pálfi Ist-
vánnak, Friesz Gyulának, Elter Imrének, Tóth Mi-
hálynak az ajándék borokért! A Humán Bizottság
minden tagjának, a családsegítõ szolgálat munka-
társainak és más önkénteseknek a rendezvény
pontos, lelkiismeretes lebonyolításáért, és Herczeg
Marikának a virágért. 

Két adventi kézmûves készülõdést szerveztünk. Az
elsõ kevésbé volt látogatott, a második a „régi szép
idõket” idézte a résztvevõk számát és a rendezvény
hangulatát tekintve! Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy kifejezzem Gubányi Katának nagyrabecsülé-
semet. Most is kiváló ötleteket megvalósítva díszí-
tette a Közösségi Házat a karácsonyvárásban, és
kézmûves foglalkozásai is mindig tartogatnak vala-
mi nagyszerû újdonságot!

Hagyománnyá vált, hogy egy iskolás csapat betle-
hemezni megy az óvodába. Ezzel a megtisztelõ
lehetõséggel tavaly óta a most hatodikos diákok él-
hetnek. Hirsch Judit osztályfõnökük segítségével,
úgy érzem, jól felkészítettük õket a megszületõ

Kisded örömhírének átadására! Bár a szöveget ta-
nulni kell, a próbák munkát jelentenek, a diákok
vették ezeket az akadályokat, és ennek fejében
megérezhették, milyen jó sikert aratni, és a siker ju-
talmában részesülni: a tapsban és az óvodai ven-
déglátásban! Sõt, osztályfõnöki dicséret is dukált
nekik, ami egy-két „gazfickónak” meglehetõsen
szokatlan jutalom volt…

Karácsonyi elõzetes ajándékmûsort mutatott be a
Sulyom néptánc együttes és a Szakasztó népdal-

kör. Szugfill Zsolt kiváló elõadást szerkesztett, a fia-
talok újfent vastapsra ragadtatták a közönséget. A
Szakasztó népdalkör – Széles Ágota vezetésével –
gyönyörû népi karácsonyi énekekkel ajándékozott
meg minket, kerek egésszé téve a programot.

A Zamárdi Betlehemezõ Társulat egy korszak lezá-
rásához érkezett: idén volt a 18. betlehemezéses
decemberünk. Most jött el a pillanat, hogy ki-ki
szereplõ döntsön, folytatja-e vagy sem. Ennek
édesbús hangulata valahol ott lebegett körülöttünk
a torvaji és sérsekszõlõsi játék során. Torvajon egy
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január

9-e, 9:00-: vásár

11-e, 13:00-: Vízkereszti túra a vaskereszthez. Találkozási hely: templomtér

11-e, 20:00: Iskolai szm farsangi bulija

13-a, 17:00: Egészségõr Egyesület évnyitója

18-a, Napimádás – Különös érintés. Berkenye rendezvény

22-e, 18:00: Az éjszaka csodái  - Hûvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színész elõadó estje a Magyar Kul-
túra napja alkalmából. Közremûködik: Püski Imre. A rendezvény ingyenes.

30-a, 9:00: vásár

febr. 1-je: Egészségõr Egyesület bálja

Keddenként: nõi kar (18:00), szerdánként: gyermekszínjátszó kör (15:30), jóga (17:00), zumba (19:00),
csütörtökönként: zenekar-próba, péntekenként: gyermekjóga (16:30), Szakasztó népdalköri próbák
(18:00), szombatonként: Sulyom néptánc próbák (15:00).

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

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK 
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forralt boros, oldott hangulatba csöppentünk bele,
és különleges érzés volt átélnünk, hogy ebbõl a
hangulatból miképp visszük át a közönséget a
misztériumba. Hogy sikerült, a vastaps bizonyította.
Sérsekszõlõsön miattunk gyûlt össze az aprócska
település érdeklõdõinek apraja-nagyja. Nagyon ba-
rátságos hangulatú közösségi házban, nagy ven-
dégszeretettel fogadtak minket, és úgy érzem,
hosszú évek egyik legfelszabadultabb játékával
rukkoltunk elõ. Hazatérve a Közösségi Házba rövid
kis ünnepséget tartottunk. Egyik tagunkat, Szentkú-
ti Kiss Kolost köszöntöttük tizennyolcadik születés-
napja alkalmából, és megköszöntük Kais Gyula
sofõrnek, hogy éveken át fuvarozta a csapatot, bár-
merre is vitt utunk. A társulatnak lesz még egy kü-
lönleges találkozása, amely egyúttal nyilvános ren-
dezvény is lesz: remélhetõleg még e télen elkészül
a betlehemes film Döme Tamás jóvoltából. Ennek a
különleges filmnek a bemutatójára meghívjuk majd
az összes eddigi szereplõt.

Decemberben befejezõdött a felsõs fiúknak indított
mesterségkóstoló sorozat. Az utolsó tevékenység a
kosárfonás volt. Böröczki Ágnes kosárfonó mester
jött el Öreglakról, és mutatta meg, mennyi minden
használati tárgyat lehet készíteni fûzvesszõbõl, és
melyek az alapvetõ mozdulatok. A fiúk a „kóstoló”
elején emléklapot és plakettet vehettek át, amik bi-

zonyítják helytállásukat. Böröczki Ágnes OKJ-s
képzést is vállal. Ha Zamárdiban megfelelõ számú
érdeklõdõ összejönne, egy kosárfonó tanfolyamot
le tudnánk bonyolítani a Közösségi Házban.

És végül egy elõzetes: minden évben törekszünk
arra, hogy a Magyar Kultúra napján valami különle-
ges, színvonalas elõadás jöjjön létre Zamárdiban.
Most Hûvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színmûvész
lesz a meghívottunk. Íme, pár gondolat mûsora elé:
„Weöres Sándor szerint az éjszaka varázs-leple
alatt minden megtörténhet. Lehetünk rossz kisfiúk,
szerelmes, ifjú lányok, vajákos boszorkányok és
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A LAKOSSÁGNAK !

Ismételten megrendezett ingyenes ruhaosztás

2019.11.16.án

Zamárdi Családsegítõ Szolgálattal,

a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal

és a Karitász által

a  Zamárdi Közösségi Házban  sikeresen lezajlott a
rengeteg felajánlással.
Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat és az
adományokat!

A megmaradt ruhanemûket, tárgyakat Lakócsa köz-
ség és térsége javára a halmozottan hátrányos
helyzetû családok részére felajánlottuk, amit a ruha-
osztás végezetével el is szállítottak.

Köszönjük szépen a segítséget,
ami által mi is tudtunk segíteni!

Zamárdi, 2019. 11.16.

Incze Ágnes- családsegítõ

B. Schneider Mária- Karitasz

Takács Tünde Éva
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

elkészülõdõ öregek,- madárként messze szállha-
tunk és virágként táncolhatunk a mezõn, ha kell
keringõt, rumbát vagy rock and rollt. Csak az a kár,
hogy reggel fel kell ébredni…” Az ingyenes – zené-

vel fûszerezett - ünnepi elõadás, reméljük, megint
teltházas lesz! Szeretettel hívunk hát mindenkit!       

-GP
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„Mi a szeretet? ...szolgálat. Többet adni, mint kapni.“

/Jakob Koch/

Az ádventi idõszakra meghirdetett élelmiszergyûjtésünk eredményesen zárult; az
összeállított csomagok december 17-én kiosztásra kerültek.
Tizenöt családnak/egyedülállónak tudtuk megkönnyíteni az ünnepre készülõdé 
sét.

Az adományozott élelmiszerek tételes felsorolásától eltekintek; liszttõl desszertig sok minden került a
templomban elhelyezett kosárba.
Többen anyagiakkal járultak hozzá az ajándék-akcióhoz; két kedves házaspár a SPAR utalványukat aján-
lotta föl. A pénzbõl füstölt kolbászt, olajat, margarint és tejet tudtunk vásárolni.

Regõczy Márton Ausztráliában élõ, erdélyi magyar barátjának köszönhetõen szaloncukorra nem kellett
költenünk: három doboznyival lepett meg bennünket, kiegészítve 2020-as fali - és kártyanaptárakkal,

szentképekkel. 
Ez utóbbiak, valamint egyik önkéntesünk karitász logós
mézesszívei ünnepibbé tették a zamárdiak és nem zamárdiak
adományaiból összeállított csomagokat.

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki gondolt a nehéz körülmé-
nyek között élõkre, és támogatásával megszépítette a Jézuska -
várásukat.

Minden hónap elsõ hétfõjén - 14-16 óráig - tartunk fogadónapot
a Fõ utca - Honvéd utca sarkán álló épületben.
/Elsõ negyedévi idõpontjaink: január 6., február 3. és március 2./
Telefonos elérhetõségünk: 348 - 524; 30 - 373 - 4760

B. Schneider Mária

KARITÁSZ HÍREK

Endrõdi Sándor: A szeretetrõl

Valakit, valamit szeretni kell.

Istent, szülõföldet, hazát.

Kinek lelkében nincs szeretet:

Az élete csupa pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.

Nyíló virágot, kék eget,

Minden koldusnál százszor koldusabb,

Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell.

Jók vagyunk, ha szeretünk.

Az Isten a szeretet tüzét

Szövet nélkül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.

Hogy szívünk boldogabb legyen,

Kivert kutyánál is gazdátlanabb

Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.

A szeretõ szív tündököl.

S Isten világa örök éj marad

Annak, ki mindent csak gyûlöl.
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„A hit védelme és a szegények szolgálata”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat zamárdi csoportja ezúton szeretné meg-
köszönni a támogatásokat, Csákovics Gyula polgármester úr, az önkormány-
zat és a GAMESZ vezetõ és a dolgozói, illetve a lakosság segítségét és a-
dományaikat.

A védõnõk segítségével osztottunk bébiételt és italt a kisgyermekes családok részére.

Karácsonyra gombócos káposzta is jutott az asztalokra, melyet itt szeretnénk megköszönni ked-
ves felajánlónknak.

2019-ben több mint 110 db élelmiszercsomag került családokhoz, és egyedülálló emberekhez.

Csoportunk a környezõ településeken is segítséget nyújtott (Balatonendréd, Szántód, Bedegkér, Kõ-
röshegy és Pusztaszemes).

Ruhaadományt, tévét és háztartási eszközöket Lakócsa és Nemesdéd települések kaptak.

2020. januárban a fogadóórák idõpontjai: január 7-e és január 21-e 15.00-16.00 óra között.

Az Old Eagles Motoros Társaság köszönetét fejezi ki mind-
azoknak akik a 2019. november 30-án tartott jótékonysági
rendezvényen jelen voltak, támogatói jegyet váltottak,
tombolatárgyat ajánlottak fel, vagy bármilyen formában
segítettek.
Külön köszönet Weisz Viktornak az ingyenes koncertért.

Old Eagles Motoros Társaság

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

2019. DECEMBER 22-ÉN A  ZAMÁRDI NÕI KAR
NAGY SIKERÛ KONCERTET ADOTT A TEMPLOMBAN

Képek a koncertrõl:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása
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Takarítás, szabás-varrás,

Ruhaátalakítás, zipp-zár csere
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Lelkész:

Apostol Anna Klára

Zamárdi plébániatemplom:

MISEREND

Miserend 2020. január

szerda                                17:00 óra

csütörtök,                          17:00 óra

péntek                             7:30 óra

szombat                         17:00 óra

vasárnap 9:00 óra

(a kápolnában nincs mise)

Balatonendréd
vasárnap 10:30 óra


