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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete 2019. december 16-i nyílt ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Segítõ Kezek Alapítvány kérelme
- megtárgyalta a Segítõ Kezek Alapítvány ké-

relmét gépkocsi biztosítás ( bevásárlás idõ-
sek részére) tárgyában. Az Önkormányzat-
nak nem áll módjában személyszállítási
szolgáltatást biztosítani.

2. 65 év felettiek köszöntésére biztosított 
ajándékutalvány összegének emelése

- 2020. évben a 65 év felettiek köszöntésére
biztosított ajándékutalványok összegét sze-
mélyenként 5.000 Ft-ra emeli.

3. A 2019-2022 évekre szóló belsõ ellenõrzési
stratégiai terv elfogadása

- a 2019-2022 évekre szóló belsõ ellenõrzési 
stratégiai tervet, a 2020. évi belsõ ellenõr-
zési tervet, ill. a Zamárdi Polgármesteri Hi-
vatal 2019. évi beszámolóját elfogadja.

4. Tájékoztató jelentés a Zamárdi Parkolási 
Kft. parkolási díj és pótdíj bevételeirõl 
2019. szeptember 30. napjáig

- a Zamárdi Parkolási Kft. tájékoztató jelenté-
sét a 2019. szeptember 30. napjáig történt 
parkolási díj és pótdíj bevételekrõl elfogad-
ja.

- kéri továbbá, hogy a parkolásra vonatkozó
díjfizetési rendelet kerüljön módosításra úgy,
hogy minden év december 24. 0.00 óra és
január 2. 0.00 óra között Zamárdi egész te-
rületén a parkolás díjmentes, tekintettel az
ünnepi idõszakra. Az ezzel kapcsolatos ren-
delet-tervezet módosítására felkéri a hiva-
talt. Amennyiben lehetõség van rá, a parko-
lás már 2019. december 24-2020. január 2.
között is legyen díjmentes az érintett terü-
leteken.

5. Global Média Marketing Sport Kft.-vel 
kötendõ együttmûködési megállapodás 
megtárgyalása, jóváhagyása (2020. évi
Gourmet- és Sörfesztivál)

- megtárgyalta az együttmûködési megállapo-
dás-tervezetet, és az alábbiakkal együtt azt
elfogadja:

- A szerzõdés idõtartama 2020. január 1- 
2020. július 3. 

- A fesztivál idõtartama: 2020. június 25-28. 
- A fesztivállal kapcsolatos parkolási kérdése-

ket a képviselõ-testület a januári ülésen tár-
gyalja, a Kft. részére február 28-ig ismerte-
tik a feltételeket. 

- A faházak bérleti díja 15.000,- Ft/db, kivéve
a zamárdi székhelyû vállalkozásokat. 

- Az árambõvítés kérdését a képviselõ-testület
a 2020. évi költségvetéskor kívánja megtár-
gyalni. 

- A vízmennyiséget a tényleges fogyasztás 
alapján fizetik a szervezõk. A fesztivál idõ-
tartama alatt a vizesblokkok üzemeltetésérõl
munkaidõben a GAMESZ gondoskodik, mun-
kaidõn túl a szervezõ köteles gondoskodni a
mûködtetésrõl.

6. SOS Központ Kft. és Zamárdi Város Ön-
kormányzata között kötendõ szerzõdések 
megtárgyalása (házi jelzõrendszeres segít-
ségnyújtás)

- megtárgyalta az SOS Központ Kft.-vel kö-
tendõ adatkezelési tájékoztatót és szerzõdés-
tervezeteket, és az alábbiakat jóváhagyja:

• Adatkezelési tájékoztató
• SOS Központ Kft. és Zamárdi Város Önkor-

mányzata közötti adatfeldolgozási megbízási
szerzõdés 

• SOS Központ Kft. és Zamárdi Város Önkor-
mányzata közötti bérleti és szolgáltatási 
szerzõdés

• Állampolgárok és Zamárdi Város Önkor-
mányzata között létrejövõ szerzõdések.

7. Zamárdi Petõfi SE 2019/2020. évi TAO pá-
lyázat jogcímek szerinti kimutatásának 
megtárgyalása

- Támogatja, hogy a 2019. évi költségvetés-
ben jóváhagyott 2.000.000,- Ft összegû tá-
mogatást a TAO-s pályázatokhoz kapcsoló-
dóan igénybe vegyék. 

- 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.

8. Néprajzi gyûjtemény állagmegóvásával 
kapcsolatos árajánlat megtárgyalása

- megtárgyalta a Múzeumi Állományvédelmi 
Központ árajánlatát az általános iskolából el-
szállításra kerülõ gyûjtemény gázosítására 
(állagmegóvás, fertõtlenítés) vonatkozóan, és
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a 2020. évi költségvetésbe szerepelteti a 
bruttó 180.000 Ft összeget a munka elvég-
zése céljából.

9. Forgács László kérelme (ZMRD Fun Park
Kft., vízi kalandpark)

- megtárgyalta Forgács László kérelmét, és 
tudomásul veszi, hogy a vízi kalandparkot 
üzemeltetõ ZMRD Fun Park Kft.-nek már
nem tagja. 

- engedélyezi, hogy továbbra is a ZMRD 
Fun Park Kft. üzemeltesse változatlan fel-
tételekkel a vízi kalandparkot.

10. Somogy TV (Media Solutions Kft.) támo-
gatási kérelme

- megtárgyalta a Media Solutions Kft. támo-
gatási kérelmét, és arról a 2020. évi költség-
vetés tárgyalásakor kíván dönteni.

11. 2020. évi rendezvénynaptár jóváhagyása
- a 2020. évi rendezvénynaptárt jóváhagyja.

12. Köztéri kamerák és vadkamera beszerzé-
se, javítása

- a beterjesztett árajánlatban szereplõ 3 db 
köztéri kamera javítását (Endrédi-Rétföldi, 
Endrédi Siófoki, szökõkút), illetve 1 db új 
felszerelését, (Zamárdi-felsõi csomópont) jó-
váhagyja a költségvetésben rendelkezésre ál-
ló 1 M Ft keretösszeg terhére.

- Ezen felül 3 db vadkamera beszerzésével 
ért egyet az általános tartalék terhére 
500.000,- Ft összegig.

- továbbá a 2020. évi költségvetésbe beterve-
zi 2 db kamera beszerzését a kikötõ terü-
letére, illetve kéri, hogy a Fõ utcán a 
templom térre szereljék vissza a meglévõ 
kamerát.

13. Zamárdi, Orgona utca rekonstrukciós ter-
vezési szerzõdés módosítása

- a Zamárdi, Orgona utca rekonstrukciós ter-
vezési szerzõdését a csapadékvíz elvezetés-
sel kapcsolatosan felmerült mûszaki megol-
dásra tekintettel az engedélyezési tervek 
szállítási határidejét 2020. január 30-ra mó-
dosítja. 

- A tervezési vállalásban eddig teljesített geo-
déziai felmérés, vázlattervek készítése, köz-
lekedési és részben csapadékvíz elvezetési 
tervek tekintetében pedig hozzájárul az aján-
lat szerint a tételekhez rendelt tervezési 
költségek idei évben történõ leszámlázásához
(bruttó: 2.336.800 Ft).

14. Zamárdi, Szõlõhegyi utcai járda építési 
munkák mûszaki ellenõrzése

- a Zamárdi, Szõlõhegyi utcai járda építési 
munkák mûszaki ellenõrzési feladatainak
elvégzésével az elõzetesen benyújtott 
280.000 Ft bruttó árajánlat alapján Sturcz 
Mihály egyéni vállalkozót bízza meg. 

- A pénzügyi keret Zamárdi Város 2020. évi
költségvetésének terhére kerüljön kifizetés-
re. 

15. Jelzõlámpás karbantartásra vonatkozó 
szerzõdés jóváhagyása, illetve jelzõlámpák
kikapcsolása a téli idõszakban

- a Zamárdi Csap utcai és az Endrédi utcai 
csomópontnál lévõ jelzõlámpás rendszer kar-
bantartására vonatkozó szerzõdés-tervezetet
elfogadja azzal, hogy az Endrédi úti csomó-
pontban lévõ gyalogos átkelés idejét vizsgál-
ják felül.

- továbbá úgy dönt, hogy minden év szeptem-
ber 15-május 15 között az Endrédi úti, a 
zamárdi-felsõi és a széplak-alsói jelzõlámpá-
kat sárga villogó üzemmódba állítsák át a 
folyamatos üzemelés helyett.

16. Zamárdi, Honvéd utcai vendégház villany-
szerelésre vonatkozó árajánlat

- megtárgyalta, és nem támogatja a Honvéd
utcai vendégházban teljes körûen a kapcso-
lók és konnektorok, illetve lámpatestek cse-
réjét, illetve a vezetékelés áthúzását sem.

- A fogyasztásmérõket a képviselõ-testület ké-
ri, hogy hozzáférhetõ helyre szereljék át.

- felkéri Schwarc Bélát, hogy a szükséges 
munkálatok elvégzésével kapcsolatban Õ 
folytasson tárgyalásokat a leendõ kivitelezõ-
vel. 

Az általa indokoltnak tartott munkálatokra be-
nyújtott új ajánlat alapján a szükséges anyag-
mennyiség Önkormányzat által történõ megvá-
sárlása mellett a munkálatok elvégzésére vállal-
kozási szerzõdést lehet kötni Major Gyula vál-
lalkozóval az általános tartalék terhére. 

17. Zamárdi 052/53 hrsz.-ú termõföldre vo-
natkozó haszonbérleti kérelem

- megtárgyalta a zamárdi 052/53. hrsz.-ú ter-
mõföldre vonatkozóan beérkezett haszonbér-
letre vonatkozó kérelmet és kéri, hogy a hi-
vatal nyilatkoztassa Boksán Imre gazdálko-
dót, kíván-e igényt benyújtani az elõzõ év-
hez hasonlóan a termõföld mûvelésére a je-
lenleg Szûcs Gábor által benyújtott igény 
mellett. Amennyiben igen, a képviselõ-testü-
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let dönteni kíván a termõföld további hasz-
nosításáról a 2020. januári ülésen.

18. Kikötõfejlesztéshez kapcsolódóan vízimen-
tés és személyszállítási szolgáltatásra 
együttmûködési megállapodás

- megtárgyalta a kikötõfejlesztési pályázathoz
kapcsolódóan az Önkormányzat és a Vízi-
mentõk Magyarországi Egyesülete közötti 
együttmûködési megállapodásra vonatkozó 
tervezetet, és azt elfogadja.  

- a személyszállításra vonatkozó megállapo-
dás aláírását tudomásul veszi.

19. Kikötõfejlesztéshez kapcsolódó helikopter 
leszállóhely kijelölése

- megtárgyalta a kikötõfejlesztési pályázathoz
kapcsolódóan helikopter leszállóhely kijelölé-
sét, és egy 15 méteres hatósugarú terüle-
tet biztosít a jelenlegi kikötõ keleti móló-
szárra és a Nagyváradi köz közötti terüle-
ten, szükség esetén fa kivágással.

20. Zamárdi Baráti Kör javaslatainak meg-
tárgyalása
megtárgyalta a Zamárdi Baráti Kör javas-
latait, és az alábbi döntéseket hozza:

- egy következõ hírmondó számában egy köz-
leményt, felhívást kér közzétenni az ingatla-
nok házszámozására vonatkozóan, hívják fel
az ingatlantulajdonosok figyelmét a számo-
zás megjelenítésének kötelezõségére.

- ezzel egyidejûleg a GAMESZ is vizsgálja 
meg az utcanév táblákat, és ahol szüksé-
ges pótolja.

- kéri, hogy a Keszeg utcai új és a meglévõ
kettõ lidó takarítását nyári idõszakban na-
ponta kísérjék figyelemmel.

- Meg kell vizsgálni, hogy a Margó Ede sé-
tánytól északra lévõ területen legyen tilos 
a kutyák bevitele, a többi részen pórázon 
történõ sétáltatás ne legyen tiltva. Szüksé-
ges a strandi táblák egységes megtervezte-
tése piktogramos megoldással. (Kutya, do-
hányzás, vízbeugrás, sátorozás.)

- felkéri a hivatalt, hogy vizsgálják meg a ku-
tyás strand kialakításának lehetõségét.

- kéri, hogy a kerékpárosok esetében vizs-
gálják meg a Margó Ede sétányon történõ
közlekedés tiltását, a gokartok esetében pe-
dig vizsgálják felül, hogy mikor jár le a 
szerzõdésük.

- nem engedélyez még egy konténer elhelye-
zését a vízi vidámparkhoz kapcsolódóan.

- felkéri a hivatalt, vizsgálja meg a Lesz Vi-
gasz üzlet sarkánál egy gyalogos átkelõhely

kialakításának lehetõségét.
- kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg a bizott-

ság helyszíni bejárásán javasolt  Eötvös ut-
ca szélesítését, és kétoldali járda megvaló-
sításának lehetõségét a Széchenyi-Kiss Er-
nõ utca közötti szakaszon. 

- Az Eötvös – Kiss Ernõ utcai csomópont 
felülvizsgálata szükséges, a murvás rész- 
burkolása és attól nyugati irányba a parko-
lás megterveztetése szilárd burkolattal. A 
parkolást a Nagyváradi közig a déli olda-
lon, majd attól a Bácskai utcáig az északi 
oldalon ki kell alakítani. Mindezek megter-
veztetése szükséges. A CBA üzlethez kap-
csolódóan a Sport téren kellene plusz par-
kolóhelyeket kialakítani. 

- kéri a hivatalt, hogy a B blokknál lévõ so-
rompó eltávolítására a társasház képviselõ-
jét szólítsák fel.

- a költségigényeket a jövõ évi költségvetés-
kor tárgyalja. 

21. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
helyszíni bejárása

- úgy dönt, hogy a kikötõi megközelítés a 
Nagyvárad közön keresztül legyen megoldva.
Ehhez a nyílt árkot le kell fedni, és szüksé-
ges az útban lévõ fákat kivágni, illetve visz-
szametszeni. A hajósok részére parkolási le-
hetõséget is tudnak majd itt biztosítani.

- A bizottság a Kõheggyel kapcsolatban 
megállapította, hogy kátyúzásra van szük-
ség, ezt a GAMESZ el tudja végezni még 
a tél beállta elõtt. A Kereszt dûlõben a 
burkolat javítását szintén el kell végezni.

- egyetért a József Attila utca végén lévõ 
terület rendezésével, de ennek költségválla-
lási idõpontja még nem ismert. A KT  há-
rom pad kihelyezésével egyetért, illetve ké-
ri, hogy gépkocsik behajtását tiltsák meg 
az utca végére. Az utcavégre csikktartó 
kerüljön kihelyezésre, a szeméttároló edény
kerüljön ki onnan.
Szörf és kajak, kenu lehelyezését egy ferde,
mozgáskorlátozott stéggel meg lehet oldani.

A partvédmû javítására a Vízügy figyelmét hív-
ja fel a hivatal. Az élõ sövény egy méteres ke-
resztráccsal történõ lekerítését kéri a képvise-
lõ-testület, illetve a száraz fa kivágását.
Kerékvetõt a képviselõ-testület nem engedélyez
lehelyezni a József Attila-Gáspár András utca
sarkára.

Matyikó Zsuzsa
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RÖVID HÍREK

Zamárdi Város Önkormányzata 235.000.000 Ft pályázati támogatást nyert bölcsõdeépítésre.

Csákovics Gyula polgármester

Aláírásra került Zamárdi Vá-
ros Önkormányzata és SOS
Központ Kft. között a bérleti
üzemeltetési szerzõdés. Elsõ
körben 24 rászoruló igénylõ
kap jelzõkészüléket, melynek
havi díját 3 hónapig az Önkor-
mányzat állja. 

Az Önkormányzat feltett szán-
déka, hogy amennyiben a rend-
szer beválik, szeretné bõvíteni
és minden rászorulónak,
Zamárdiban élõ idõs, egyedül
élõ embernek biztosítani a le-
hetõséget, hogy igénybe vehes-
se a szolgáltatást. 

Csákovics Gyula polgármester 

ÓVODAI HÍREK

A karácsonyi pihenés után január 6-án újult len-

dülettel és tervekkel vágtunk bele a 2020-as nevelé-

si évbe. Idén is számos élményszerzõ program, ki-

rándulás várja majd a gyerekeket. Továbbra is szem-

elõtt tartjuk, hogy a gyerekek ismereteit ily módon

bõvíthetjük és mélyíthetjük el leghatékonyabban. 

Január elsõ heteiben olyan témaköröket jártunk

körbe, mint az idõjárás jellemzõi, téli öltözködés,

betegségek, orvos munkája. Sajnos idén egyelõre

csak beszélgetni tudtunk a téli sportokról és a hó

adta lehetõségekrõl. Egyelõre marad a papírgala-

csinnal való „hógolyózás” és a kisszõnyegen való

„síelés”, és a gyerekek részérõl egy nagy adag kép-

zelõerõ. Nagy figyelmet fordítunk a madáretetõk

folyamatos feltöltésére. Az ovisok szívesen gondos-

kodnak a madarakról, és az ablakból gyakran meg-

lesik, hogyan csipegetnek kis barátaink a nekik

szánt magokból. Szóba kerülnek ilyenkor a téli ál-

mot alvó állatok is. 

Ebben az idõszakban ismerkedünk az évszakok jel-

lemzõivel, a hónapok és napok neveivel. A faliújsá-

got ragasztott hóemberek, kivarrt sapkák és festett

évszakórák díszítik. A hideg ellenére sokat tartóz-

kodunk a friss levegõn, sétálunk, megfigyeljük a té-

li Balatont.

Judit néni az iskolába készülõ gyerekeket felmérte

iskolaérettség szempontjából. Vali néni a szokásos

tisztasági ellenõrzést is elvégezte a csoportokban. 

A nagycsoportosok 14-én színházba látogattak,

ahol az elõadás keretében fúvós hangszerekkel is

megismerkedhettek.

Lassacskán belevágunk a farsangi elõkészületekbe

a gyerekek nagy örömére. A jelmez- és díszletkészí-

tésben õk is aktívan kiveszik részüket. 

Minden kedves szülõt, barátot, ismerõst invitálunk

a 2020. február 15-én este 20 órakor kezdõdõ, Kö-

zösségi Házban tartandó óvodai SZM bálra!
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ISKOLAI HÍREK

A téli szünet hosszú volt ugyan, de gyorsan

eltelt. Január 6-án felfrissülve kezdtük a

munkát.

13-14-én csodálhattuk meg néptáncosainkat,

akik félévi bemutatóórán szép számú érdek-

lõdõ elõtt mutatták meg tudásukat.

15-én a 4. osztályosok vettek részt fogorvo-

si-, védõnõi vizsgálaton.

16-án a német nyelvi verseny iskolai fordu-

lójában a 7-8. osztályosok versengtek –most

még csak egymással.

18-án nagyon izgultunk nyolcadikosainkért,

akiknek a központi írásbeli felvételi vizsgán

kellett bizonyítaniuk.

23-án rendhagyó módon ünnepeltük a magyar

kultúra napját. A közösségi házban Fülep Be-

nedek zenemûvész fantasztikus zenei bemu-

tatóját tekintettük meg. Délután a hatodiko-

sok a Pannon Várszínház Kõmûves Kelemen

c. elõadását csodálhatták meg Siófokon.

Ezúton szeretnénk megköszönni Gál Péter bá-

csi szervezõmunkáját. 

Ugyancsak e napon Siófokon rendezték a Lotz

„Szövegértési verseny” megyei fordulóját. A

versenyre 7 hetedikes és 6 nyolcadikos tanu-

lónk jutott be.

24-én zárult idén a félév. Sokan nagyon szép

bizonyítványt kaptak, néhány tanulónak vi-

szont muszáj lesz „rátenni egy lapáttal” a kö-

vetkezõ félévben.

25-ét nagy izgalommal várták diákjaink, pedig

szombat volt. A hagyományos „doni csata”-

rendezvényünkre már pénteken megérkeztek

a hagyományõrzõk. 

H.J.
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Doni csata képei
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Kitüntetés

A 2018/2019. tanévi Diákolimpia országos döntõin elért kimagasló eredményeikért vehettek át díjakat peda-
gógusok, iskolák és rendezõ szervezetek képviselõi a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett ünnepsé-
gen. A díjátadó díszvendége a 99 éves, ötszörös olimpiai bajnok tornász Keleti Ágnes volt.

A Diákolimpia versenysorozat az elmúlt tanévben is nagy számú iskolát és versenyzõt mozgatott meg: a ver-
senyekre összesen 320 ezer nevezés érkezett, közülük 35 ezren jutottak a sportági döntõkbe. A Magyar Di-
áksport Szövetség idén hatodik alkalommal részesítette elismerésben azokat a pedagógusokat és intézmé-
nyeket, akik kimagasló eredményeket értek el a versenysorozatban. Az ünnepségen Keleti Ágnes mellett
részt vett és a díjátadásban közremûködött Dr. Latorcai Csaba János, az EMMI közigazgatási államtitkára,
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, valamint Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség el-
nöke is.

A mai napon a Magyar Diáksport Szövetség a 2018/19. tanévi Diákolimpia Somogy megye legeredmé-
nyesebb testnevelõje kitüntetésben részesítette Galó Tibort, melyet a Magyar Tudományos Akadémián
vehetett át.

A képviselõ-testület nevében gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk Rád!

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- „Eltûntek, mint az avarok…”: 2.500 Ft

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018) 1.500 Ft

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft

- kulcstartók (fém, mûanyag), hûtõmágnes (fa,

mûanyag), bögrék

- V nyakú pólók (nõi-férfi fazon)

- Zamárdi a Balaton szíve logóval

- Baseballsapka

- strandtáska

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomta-

tás, scannelés: 35 Ft/oldal

Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / oldal

Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására al-

kalmas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db

Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db

Nyitvatartásunk:

Februárban: hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig várjuk

a kedves Ügyfeleket, hétvégén zárva.

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.

Tel.: 84/345-290

E-mail: zamardi@tourinform.hu

Web: www.zamardi.hu

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

A 2020-as városi Rendezvénynaptár nyomtatott for-

mában elérhetõ irodánkban, a Közösségi Házban és a

Városházán.

Turisztikai kiállítások, vásárok

Az idei évben is több belföldi kiállításon képviseljük a
Balatont és városunkat. Január 24-26-ig a debreceni
Kölcsey Központban kezdtük meg a vásárok sorát,
ahol a Balaton volt a díszvendég. Balatoni borokat,
pálinkát kóstolhattak a standunkon, a Kultkikötõ
gyermekmûsora és a zamárdi Sulyom néptánccsoport
színesítette a színpadi programokat.
Februárban folytatjuk Székesfehérváron (február 8-
9), Kecskeméten (február 21-22), Budapesten az Uta-
zás kiállításon (február 27-március 1), majd Miskol-
con (március 7-8) és Szolnokon (március 27-28). 
Kedves Vállalkozók, Szolgáltatók! Szívesen terjeszt-
jük a már elkészült vagy meglévõ kiadványaikat; eze-
ket kérjük szépen eljuttatni az irodába a vásárok elõt-
ti héten. 

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál jegyáru-

sítás 2020-ban 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.)
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2019-ben született babák

Dömötör-Hajdu Patrik 2019. 04. 05.

Kurdi Áron 2019. 04. 06.

Kiss László Vajk 2019. 09. 15.Szabó Maja 2019. 03. 07.

Székely Brigitta 2019. 01. 29.
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február
1-e, 19:00: Egészségõr bál

3-a, 17:00: NABE-rendezvény

8-a, 12:00: NABE jubileumi ünnepség

12-e, 9:30: Vállalkozói Fórum

15-e, 20:00: Óvodai szm -bál

17-e, 17:00: Berkenye egyesületi program

23-a, 15:00: Mátyás- napi néptáncos és játszóházi téltemetõ vigasság

25-e,18:00: Emlékharangozás a Kommunizmus áldozatainak emléknapján
(Közösségi házi program is lehetséges.)

27-e, 9:00: vásár

27-e, 18:00: Berkenye-est: Ady és Itália – Szabó Gyõzõ tanár, a Római Magyar Akadémia volt igazgatója 
tart elõadást

29-e, 14:00: Motoros kör délutánja

Keddenként: NABE-torna (15:30), 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 

Nemestóthy Veronika 2019. 10. 19. Papp Emma Lora 2019. 11. 22.

Beszámolók, hírek

Januári programjaink közül kiemelem a magyar kul-
túra napi rendezvényeinket: Hûvösvölgyi Ildikó Kos-

suth-díjas színmûvész , Hûvösvölgyi Péter és Bonyár Ju-

dit zenészek olyan csodálatos Weöres Sándor-estet
adtak, hogy szerintem a nézõközönség nagy része
hosszú ideig emlékezni fog rá!  Másnap az iskolások

ugyanezen apropóból Fülep Benedek zenemûvész kü-
lönleges zenei élményét kapták ajándékba. 
Februári kínálatunkból külön reklámozandó hagyo-
mányos téltemetõ vigasságunk! Idevárjuk az összes
zamárdi néptáncos gyermeket szüleikkel együtt!
Lesz táncház Szugfill Zsolt irányításával, muzsikál a
Dió Banda, Gubányi Kata vezetésével a télûzéshez
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Mesterségkóstoló

Felhívás

Kedves Srácok!

Elsõsorban a 13-15 éves zamárdi fiúkra gondolva a hagyományos mesterségekbe belekóstoló soroza-

tunkat újra meghirdetjük! Nem szakképzésrõl van szó, hanem hogy belekóstolhassatok élményszerûen

olyan tevékenységek alapfogásaiba, amelyek bármikor jól jöhetnek számotokra. Ki tudja, mit hoznak az

elkövetkezõ évtizedek? 

Mely mesterségekkel találkozhattok? Gyümölcsfametszés, bicikliszerelés, kézi szerszámos asztalos mun-

ka (pl. madárodúhoz), festés-mázolás, kõmûves alapfogások, kaszálás, kosárfonás. 

A sorozat nagyjából havonta egyszer egy 3-4 órás tevékenységet jelent majd. Aki végigcsinálja, méltó ta-

núsítványt kap! (Ha valamelyik alkalomról valaki fontos okból hiányzik, a pótlás lehetõségét is megte-

remtjük számára!) 

Ha e program lányok tetszését is elnyeri, a lehetõség számukra is nyitott! Jelentkezni lehet a 

koz.haz@zamardiakhaz.t-online.hu vagy a +36303325009-es telefonszámon, vagy személyesen a szer-

vezõnél, Gál Péter mûvelõdésszervezõnél.

-közház-

szükséges zajkeltõ eszközöket ké-
szítik el a résztvevõk. Ebbõl kö-
vetkezõen sorra vesszük a Mátyás
napjához fûzõdõ népszokásokat
és elégetjük a háromfejû (decem-
ber, január, február) „csúf” télbá-
but, hogy jöjjön lassacskán a kike-
let! Szeretetvendégség és vidám
közösségi játékok dúsítják még a
programot! Kedves Szülõk! Ne fe-
ledjék el - elkérni majd a gyerme-
kektõl pár nappal elõtte a szóróla-
pot!

Felvidéki és Csíksomlyóval egybe-

kötött erdélyi kirándulásainkra

nagy az érdeklõdés! Utóbbira gya-
korlatilag teljes a létszám, az elõb-
bi nagybuszos útra még pár hely
szabad. Persze ezek még csak elõ-
zetes szándékot, érdeklõdést mu-
tatnak, akik ezután kapnak ked-
vet, egyáltalán nem biztos, hogy
csökkent az esélyük!

Idén folytatni szeretnénk a Mes-

terségkóstoló sorozatunkat nagyfi-
úk számára.  
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Kisboltok hiánya városunkban

Gondolom, mindenki tapasztalta, hogy egyre-más-
ra szûnnek meg Zamárdiban a múlt évezred jelleg-
zetes kisboltjai. A Honvéd utcaiak közül az „utolsó
mohikán” is, a gazdabolt bezárt. Emlékezzünk
csak, volt ott papírbolt, háztartási bolt, húsbolt, cuk-
rászda, fényképészet…A Nagyváradi utcai mûszaki
és háztartási áruk közkedvelt boltja is emlék csu-
pán.

Az autós életmódot folytató aktív dolgozók viszony-
lag könnyen tudnak váltani, hiszen akár munka-
helyük útvonalába is eshetnek a földvári, szántódi,
siófoki üzletek, vagy ha nem, 4-9 km-es utat meg-
tenni autóval, ma már szinte természetes. De ho-
gyan élik meg ezt a változást az idõs emberek? Fõ-
képp azok, akik autóval nem közlekednek és egy
buszos „beszerzõ körút” számukra már rendkívüli
esemény és megterhelõ?

Elöljáróban le kell szögezni, hogy kisboltokat az ön-
kormányzat nem tud se átvenni, se nem tudja befo-
lyásolni a tulajdonosok döntéseit. Ez a probléma-
kör a magánszférába tartozik. Gyakran hallani
olyan elvárásokat idõs néniktõl, bácsiktól, hogy az
„önkormányzat tegyen valamit”. Bizony, rég elmúl-
tak azok az idõk, amikor a „Párt” vagy a tanácsel-
nök eljárt, hogy egy szövetkezeti vagy vállalati üzlet
akkor is mûködjék, ha veszteséges. Ilyen beleszó-
lás ma „fentrõl” lehetetlen. Triviális tény ez, de mu-
száj megemlíteni, mert vannak jó páran, akik erre
nem gondolnak. 

Lehetne-e mégis valamit tenni a ténylegesen fenn-
álló kellemetlen helyzet javítására, ha nem is testü-
leti, de képviselõi szinten? Igen. A közelben, ponto-
sabban többnyire városunk szélén vannak olyan
vállalkozások, amelyek árukészletükkel pótolni tud-
ják a hiányzó kisboltokat: az építõanyag telepek,
kertészeti árudák, fatelepek minden olyan árucikkel
rendelkeznek, amelyekkel a közelmúltban meg-
szûnt kisboltokat pótolni tudják. Valahogy az a kép-
zet túl szilárdan tartja magát, hogy ilyen helyeken
csak nagy tételben lehet vásárolni. Nem. Ezekre a
helyekre is be lehet térni egy ecsetért, egy festé-
kért, egy védõkesztyûért, egy csavar- vagy szögtí-
pusért, egy szerszámért, vagy vetõmagért, egy
zsák virágföldért, egy vegyszerért. És sorolhatnám.
Csak egy-két megállónyit kell menni busszal, köny-
nyen elérhetõ telepek. 
Vállalom, hogy jelzem tulajdonosaiknak, a Zamárdi
Hírmondóban rendszeresen jelentessék meg hirde-
téseiket, ha õk úgy ítélik meg, hogy a kisnyugdíjas
vevõk is számítanak. (Biztos vagyok benne, hogy
szívesen látják õket!) De miképp lehet pótolni egy
papír- írószer boltot? Teljesen nem lehet, de a Fõ ut-

cai kisbolt új mûködtetõjével már beszéltem e
gondról, és õ is úgy látja, érdemes a legfontosabb
általános iskolai füzeteket árusítania egy-egy alap-
vetõ, „suli” árucikkel együtt. És ne feledkezzünk
meg a rövidárukról, alapvetõ ruhanemûekrõl, egy-
szerû konyhai eszközökrõl sem! Tudom, a közössé-
gi házi vásárok nem pótolhatnak egy állandóan mû-
ködõ „kínait”, ebben egyelõre csak annyit sikerült
elõrelépni, hogy kértem a vásározókat, lehetõleg
csütörtökönként legyenek Zamárdiban, hogy köny-
nyebben lehessen megjegyezni a „nyitvatartási”
napokat, mert eddig teljesen rendszertelenül zajlot-
tak az árusítások. Bízom benne, a fenti kéréseknek
lesz gyümölcse a közeljövõben!

Még egy alapvetõ problémát felvet a központban
lévõ kisboltok hiánya. Vannak olyan idõs, sokszor
nagyon nehezen mozgó lakosok, akik e pótlehetõ-
ségekkel sem bírnak élni. Bizonyára miattuk keres-
te meg egy beadvánnyal a Segítõ Kezek Alapítvány
az önkormányzatot, hogy szervezzünk számukra
bevásárlási fuvarokat. A humán bizottság és a kép-
viselõ-testület nem támogatta a kezdeményezésü-
ket. Miért? Egyrészt azért, mert az Alapítványnak –
tudomásunk szerint - van két személygépkocsija,
közülük valamelyikkel gondozottjaik részére a kéré-
sek munkaidõben bizonyára teljesíthetõk. (De ille-
téktelenek vagyunk ennek eldöntésében, külsõ
szemlélõként azonban így tûnt.) Az alkalmasnak
látszó önkormányzati autóknak meg más a rendel-
tetése, a rendszeres vásárlási fuvarozás a fõ tevé-
kenységeket akadályozhatná, és felelõsségválla-
lással kapcsolatos jogi nehézségek is jelentkezné-
nek. Továbbá azért sem támogathattuk a bead-
ványt, mert vannak olyan helyzetek, amelyeket nem
intézményesen kell megoldani, hanem a családtag-
ok összefogásával, még ha kényelmetlen is egy fel-
nõtt gyermeknek vagy egy unokának. Utalhatnék
arra, hogy a magyar alkotmány is a felnõtt leszár-
mazottak kötelességévé teszi a szüleikrõl, nagyszü-
leikrõl történõ gondoskodást, de nem ez döntõ, ha-
nem az õsi, természetes morál, amelyet nem illõ át-
hágni. 
Persze, kivételes helyzetek mindig adódnak, példá-
ul azért, mert valakinek nem Zamárdiban élnek a
közvetlen hozzátartozói. Ilyen esetben is lehet civil
módon segíteni: rokon, barát, szomszéd révén. És
erre nap, mint nap bõven akad példa. Ám, ha erre
sincs mód, akkor tényleg szükséges lehet a „hiva-
talos odafigyelés”. Ennek módján gondolkozunk,
az igényt nem söpörjük le az asztalról, elõször is
mérlegelni kell erõsségét, majd gondolkodni a le-
hetséges megoldáson. Ehhez egyelõre a türelmü-
ket kérjük.

Gál Péter HB-i elnök  
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„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület Hírei

2020. február 27-én 17 órai kezdettel hallható Ady és Itália címmel dr. Szabó Gyõzõ elõ-
adása a zamárdi Közösségi Házban. 
Szabó Gyõzõ tanár úr a Lónyay utcai Református Gimnázium tanára, a Római Magyar
Akadémia volt igazgatója, február 27-én a budapesti Sylvester János gimnáziumban meg-
tartott óra után érkezik Zamárdiba. 
A Berkenye-kör tagjai a tanár úr javaslata szerint négy verset olvasnak fel az elõadáshoz
illeszkedõ részhez: Milánó dómja elõtt, Jártam már Délen, Nyárdélutáni Hold Rómában Ady
Endrétõl és az Itália címû verset Babits Mihálytól.
Az elõadás anyaga Ady életérõl, kapcsolatairól, és az olasz-magyar mûvelõdéstörténeti
kapcsolatokról szól. A rendezvényt Gál Péter képviselõ úr javaslatára és felkérésére szervezi meg a Berkenye-
kör.
A tanár úrról, hogy a zamárdiaknak legyen alkalma egy kis elõzetes megismerésre, az alábbi életrajzi adatokat
közöljük, melyet személyesen tõle kaptunk:
„1941. április 28-án születtem Budapesten. Magyar-olasz szakos középiskolai tanári oklevelemet 1964-ben sze-
reztem meg az ELTE-n.  Szaktárgyaimat négy éven át oktattam a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban.
1967-ben egyetemi tanársegédnek neveztek ki az ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékére. 1972-ben dokto-
ráltam a mai olasz nyelv új tendenciái témájából. 1973-ban adjunktusi címet szereztem.
1976-1985 között Padovában a Tudományegyetem vendégtanára voltam, ahol magyar nyelvet és irodalmat, va-
lamint finnugor filológiát oktattam. 1979-ben elnyertem a nyelvtudományok kandidátusa címet. 1981-ben kap-

tam meg docensi kinevezésemet.
Padovából hazatérve négy éven át a szegedi JATE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék-
ét vezettem, majd 1989-tõl visszakértem magam Budapestre. 1991. február 1-tõl
1997. június 31-ig az ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetõje voltam.
1991 és 1994 között jelentek meg Móritz Györggyel közösen írt, középiskolai okta-
tásra is szánt olasz nyelvkönyveim a Nemzeti Tankönyvkiadónál. Rövid ideig a
Romanisztikai Tanszék-
csoportot is igazgattam.
1995-ben elnyertem az
Olasz Köztársaság lovagi

címét. 1999 márciusától 2003 augusztusáig, mint
igazgató és kulturális attasé, a Római Magyar Aka-
démián dolgoztam. 2006-ban az ELTE-rõl mentem
nyugdíjba.
2010 és 2012 között a POLIS Olasz-Magyar Kultu-
rális Egyesület fõigazgatója voltam. 2011-tõl a
Lónyay utcai Református Gimnáziumban tanítok
olasz nyelvet. 2014. szeptember 1-tõl szükség esetén
szívesen oktatnék olasz nyelvet a lakóhelyemhez
közel esõ Baár Madas Református Gimnáziumban
is.”
Hogy dr. Szabó Gyõzõ miért és mióta foglalkozik
Ady Endre életével, annak olaszországi kapcsolata-
ival, elõadása során megtudhatjuk. 
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Belépés in-
gyenes, az elõadás 1 óra 25 percig tart.
2020-01-22

Szani
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NABE HÍREK

Tisztelettel kívánok mindenkinek jó egészséget, bé-
kességet az új év kezdetén.
A 2020-as év elsõ hónapjában visszagondolunk az el-
múlt évben végzett munkánkra, és tervezzük a követ-
kezõ év teendõit.
Havi rendszerességgel tartott gyûléseinken 2019-ben
9 elõadó volt vendégünk. Témáink között szerepelt a
környezetvédelem, kultúra, könyvbemutató, 3 D-s
filmvetítés, hagyományõrzés.
Nagyobb rendezvényünk a Víz világnapja volt, melyen
a gyerekeket játékos programokkal, a felnõtteket kvíz
játékokkal vártuk.
Tavasszal és õsszel a GAMESZ dolgozóival közösen
részt vettünk a város virágosításában.

Nagy kihívás volt a IV. alkalommal megrendezésre ke-
rülõ Zöld Fesztivál, melynek mi adtunk otthont. 16
NABE csoport találkozott városunkban. Visszajelzé-
seik alapján nagyon jó hangulatú, jól szervezett ese-
ménynek lehettek résztvevõi. Tagjaink nagyon jó mun-
kát végeztek, hálás köszönet nekik a kitartásért és a
vezetõségnek a szervezésért. Itt szeretném megkö-
szönni Csákovics Gyula polgármester úrnak, Matyikó
Zsuzsanna alpolgármester asszonynak, Baller Zsu-
zsannának, Gábor Krisztinának, Szabó Gábornak a
támogatást. A GAMESZ dolgozóinak és vezetõjének,
Szabó Gábornak a rengeteg munkát. A Szakasztó
népdalkörnek, az óvoda vezetõjének, dolgozóinak és
a gyerekeknek a kedves kis mûsort. Gál Péternek és
Kajdi Tibornak a kisvonat irányítását. Schwarc Bélá-
nak és fiának a lovas kocsikázást, Szakáli Annának a
18 db könyv felajánlását, Telegdi Ágnesnek, Gaál Ta-
másnak a meghívott színészekkel
–Nagy Viktorral és Bánfalvy Ág-
nessel- tartott interjút. Pozsonyi
Zsuzsinak a finom falatokat.
Tavaly is részt vettünk a városnapi
fõzõversenyen. Ipolydanásdon le-
csófõzésben mérettük meg magun-
kat, és éremmel tértünk haza.
A madárijesztõ verseny keretein
belül házi lekvár és szörpversenyt is
hirdettünk. Õszi portaszépítõ ver-
sengésünk elõször került megren-
dezésre. 
Felállításra került a Betlehem a
GAMESZ segítségével, ünneplõbe
öltöztettük az adventi gyertyatar-
tót.
Advent elsõ vasárnapján, amikor a
hit, remény, szeretet és öröm láng-

ja világítja be az otthonokat, sor került az adventi
gyertyagyújtásra. Ez az idõszak az elcsendesülés és vá-
rakozás idõszaka. Juhász Gyula szavaival:
„A kis Jézuska itt van a közelben

legyünk hát jobbak,

s higgyünk rendületlen,

s ne csak így decemberben.”

Jól sikerült rendezvény volt, finom süteményekkel,
forralt borral, fellépõkkel. Szakáli Anna, Veit Judit
verse, ovisok mûsora, adventi köszöntõ, Nagy Ágos-
ton és tanítványai zenés mûsora által adott volt a jó
hangulat és kellemes idõtöltés.

„Jónak lenni jó” A belegi és somogyfaszi iskolába de-
cember 4-én látogattunk el. Kapcsolatunk, támogatá-
sunk már 10 éves múltra tekint vissza.
2019. év beszámolója végén nagy tisztelettel mondok
köszönetet Csákovics Gyula polgármester úrnak, a
képviselõ-testület tagjainak, az egyesületek vezetõi-
nek és tagjainak, a GAMESZ dolgozóinak és vezetõ-
jének, a Tourinform irodának, Közösségi háznak, óvo-
dának, támogatóinknak, tagjainknak és a város min-
den lakójának, akik megtisztelik rendezvényeinket je-
lenlétükkel, és együtt ünnepelnek velünk. Kívánunk
mindenkinek jó egészséget a 2020-as évre!

Idén folytatódik Téli esték sorozatunk, melynek elsõ
elõadója – február 3-án- Csór Krisztina lesz. Elõadá-
sának címe: Kézmûves csodák világa és az újrahaszno-
sítás.

Kajdi Tiborné
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Beszámoló az Egészségõr Egyesület 2019. évi munká-
járól  

Egyesületünk fõ tevékenysége 2006 óta az egészség
megõrzése (szûréseket szervezünk, elõadókat hívunk)
és  a megelõzés fontosságára való felhívás.

Szûrések
Ebben az évben több mint 252 vizsgálatra került sor.

Helyben végzett szûrések: 

Dr. Horváth Krisztina II. körzet  háziorvosa rendelési
idõn kívül, bérelt EKG készülékkel végzett vizsgálato-
kat, melyeket Balatonfüredre, a szívkórházba küldtek
kiértékelésre (kb. 40 fõ);
Az egészségnapon vércukor, vérnyomás, hozott vize-
letbõl cukor, genny és fehérjevizsgálat, érszûkület
vizsgálat volt (82 vizsgálat);
November 9-én  és  november 14-én  összesen 45 fõ
vett részt ingyenes hallásvizsgálaton.

Nem helyben végzett szûrések:

A siófoki kórházban ultrahang (40 fõ) és nõgyógyá-
szati szûrésen vettek részt (5fõ).
November 26-án Kaposvárott mammográfia, tüdõ,
nõgyógyászati, csontsûrûség -vizsgálat volt (kb.40 fõ).

Tervezzük, és reméljük, hogy 2020-ban megvalósul:
férfiaknak vérbõl prosztataszûrés; bõrgyógyászati szû-
rés.

Elõadások

Március 11.
Demján-Antal Judit  (egy új világlátásról beszélt,
amely szellemi fejlõdésünk feltétele és amelynek
eredménye a gyógyulás, a testi-szellemi fejlõdés).
Október 26.
Dr.Széll András érsebész fõorvos (az egészségnap ke-
retében az érszûkület kialakulásáról és kezelésérõl
tartott elõadást).
Dr.Brasnyó Pál belgyógyász,neprológus,diabetológus
( a cukorbetegség kialakulásáról, fajtáiról, az étkezési
szokások fontosságáról beszélt).
November 11.
Dr. Purebl  György pszichoterapeuta,  pszichológus
(az alvászavar, a stressz és a pánik-betegségrõl tart
elõadást).

Közösségépítõ összejövetelek

Februárban kétszer voltunk gyógyfürdõben Igalban
(9fõ) és Tamásiban (12 fõ).
Márciusban a „Te szedd magad” mozgalomhoz csatla-
koztunk, három alkalommal szedtük a szemetet a Ba-
laton-parton és a Rétföldi utcai játszótér mögött a vá-
rosvezetõkkel és az iskolásokkal együtt.
Márciusban vonattal felmentünk Pestre a Szépmûvé-
szeti Múzeumba (20 fõ).

Májusban ismét Pestre utaztunk, az „Inkák aranya”
kiállítást és a Nemzeti Múzeumot tekintettük meg.
Május 1-jén 8. alkalommal rendeztük meg a Fuss
Zamárdiért sportnapot kb. 220 fõ vett részt.
Május 25-én részt vettünk az OGYIK II. konferenciá-
ján (4 fõ).
Június 8-án részt vettünk a fõzõversenyen, melyen a
tagjainkat vendégeltük meg.
Október 2-án az idõsek világnapja rendezvényére
kaptunk meghívást (3fõ).

Egyesületünk tagjai rendszeresen gyomlálják a gyógy-
növénykertet.
Heti rendszerességgel gerinctornán, hetente 3-4 alka-
lommal sétabotos gyalogláson veszünk részt.

Országjáró kirándulásaink során eljutottunk Veszp-
rémbe, Poroszlóra és Nyíregyházára.
Ügyes kezek csoportunk húsvétra ajándékokat készí-
tett.
Beindul a „játszóház” program is, mivel a kerti mun-
kák véget értek.
Decemberben megtartottuk hagyományos „szeretet-
vendégségünket”, ahol tagjainkat vendégeltük meg.
Meglepetésvendégünk volt Pánti Anna operaénekes,
az „opera nagykövete”, aki felkérésünkre közel 1 órás
elõadást tartott, melyben híres operaáriák, valamint
karácsonyhoz kapcsolódó saját és híres költõk verseit
mondta el.  Az esten felléptek még az óvodások, vala-
mint Veit Judit mondott verset.

Kapcsolataink

Tapasztalatszerzés jegyében rendszeresen ellátoga-
tunk társklubjainkhoz, és õk is eljöttek a mi rendezvé-
nyeinkre.
Részt vettünk a tihanyi, pápai klub egészségnapi ren-
dezvényén, illetve a pápai klub könyvbemutatóján.
Az egészségnapi rendezvényünkön Pápa, Balaton-
szárszó, Kaposvár, Tihany klubjai vettek részt.

Programjaink nem valósulhattak volna meg az önkor-
mányzat, a ROSZ anyagi támogatása nélkül.
Megemlítjük, hogy a szûrések, elõadások döntõ több-
sége pénzbe kerül.  Ennek fedezete kb. 60 %-ban a tá-
mogatás, 40 %-ban az általunk rendezett bál tiszta be-
vétele, az 1 %-ból befolyt összeg, illetve a tagdíjbevé-
tel egy része.

Köszönjük tagjaink, az önkormányzat, a GAMESZ, a
háziorvosok, a védõnõi hálózat, a Tourinform Iroda, a
Közösségi Ház, az óvoda és az iskola  segítségét, mely
nélkülözhetetlen volt  a rendezvények lebonyolításá-
hoz.

Perge Lászlóné elnök
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PROGRAMELÕZETES 2020

január 13. Évnyitó:

2019-es év beszámoló, 2020-as év terv, bál megbeszélése

február 1. Bál 

március 9. Grosch Erika mentõstiszt: újraélesztés, elsõsegélynyújtás

április 27. közgyûlés

május 1. Fuss Zamárdiért sportnap

május 16. 1 napos kirándulás

május 30. pünkösdi szezonnyitó fõzõverseny

szeptember 14. Németh Rozál: fiatalokat érintõ
problémák:drog,alkohol,gyógyszer,cigaretta

szeptember 19. 1 napos kirándulás, Baja

október 12. Dr. Tam Beatrix gasztroenteorológus:

Vastagbélrák szûrése: félelmek és a valóság

november 9. Dr. Pupp Antónia bõrgyógyász elõadása

december 14. szeretetvendégség 

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

Vízkereszti túra képei
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Már szilveszterkor furcsa volt számunkra,
hogy a Körmendi-villa sötéten állt, hiszen sok
éve, hogy minden év végét, hacsak 2 napra, de
Zamárdiban töltötte Anikó. Ezzel együtt meg-
döbbentünk, amikor Péter felhívott, és csak any-
nyit mondott, hogy Anikó örökre elment…

Örök vidám és bizakodó volt még akkor is, ami-
kor elvesztette Körmendi Vilit, a „családját”,
ahogy Vili mindig nevezte különös kapcsolatu-
kat. Tavasztól õszig gyakran töltött nálunk né-
hány órát, amikor elmondta, milyen új szerepe-
ket kapott, milyen pletykák keringenek a színhá-
zi világban. Soha nem panaszkodott, de néha ag-
gódott kicsit, hogy mindenben megfeleljen a
színpadon. Elegánsan öltözött, de mindig az al-
kalomhoz híven és választékosan, „a színésznõ-
nek ez kötelezõ”, mondta nevetve. 

Kis balesetét követõen idén óriási kéréssel for-
dult hozzám, mely szerint õ már 80 év felett nem
mer kerékpárra ülni, ezért segítsek, hogy egy
elektromos triciklit vehessen, amivel gondtala-
nul közlekedhet Zamárdin, kimehet a szántódi
bolhapiacra, meglátogathatja barátait Földváron
és Siófokon. Kérdeztem, mégis milyen legyen,
mire egyértelmûen válaszolt: „csak piros és cu-
ki”.
A kereskedõ leszállította a kiválasztott járgányt,
nagyon elégedett volt, de most következett a

„menjünk együtt, hogy megtanuljam vezetni”.
Néhány perces gyakorlás után már vidáman ro-
bogott a Kiss Ernõ utcán végig, és ettõl kezdve
kitárult a világ, mondta, és nagyon élvezte, hogy
bedudálhatott, amikor a kapu elõtt elrobogott és
megkérdezte, van-e friss almáspite.

80 éves születésnapja alkalmából az operettszín-
ház mûvészei egy külön, zárt körû elõadás kere-
tében köszöntötték fel, amibõl látszott, hogy sze-
rették és tisztelték õt pályatársai. Sok szerepet
kapott, az élete volt a színház, ezért hajlandó
volt minden fáradságot elviselni, ami az új dara-
bok próbáitól az elõadásokig tartott.

Szíve csücske volt a zamárdi nyaraló, ha tehette,
rögtön leutazott, hogy itt töltsön néhány napot.
Nem szeretett egyedül lenni, ezért mindig meg-
hívott barátai közül néhányat. A bolhapiacok ál-
landó látogatója volt, hogy vegyen még valamit,
amire semmi szüksége nem volt. Színésznõként
vigyázott alakjára, hiszen táncos darabokban is
fellépett nagy sikerrel, de a házi szalonnának és
kolbásznak „csak nehezen tudok ellenállni”,
mondta. Ha csak egy hétig nem tudott lejönni,
akkor felhívott, menjek át, nézzek körül a ház-
ban, hogy minden rendben van.

Kedves Anikó!

A búcsúelõadásnak vége, a füg-
göny legördült, és Te kilépsz a
szeretett publikumod, barátaid
elé a színpadra és meghajolsz.
Mi állva tapsolunk az utolsó já-
tékodért, ami az ÉLETED
volt…
Siess az öltözõbe, mert a mû-
vészkijáratnál vár egy angyal,
aki elkísér Vilihez, aki már na-
gyon várhat.

A Zamárdi Baráti Kör nevében
emlékezett:

Margó György

V A S T A P S
búcsúzás  Felföldi Anikó színésznõtõl



Szombaton a Balatoni Kör borászai, éttermesei, cuk-
rászdái és pálinkafõzõi Zamárdiba látogattak el, hogy
bemutassák a Balaton ízeit, valamint azt, hogy a Bala-
ton Télen Nyáron Menõ. Már a vízparti rendezvény-
téren felállított sátor felé igyekvõ sok autóból és a
parkolóhely hiányból látszott, hogy sokan voltak kí-
váncsiak arra, hogy mit tud a Balatoni KÖR - és per-
sze Zamárdi télen. A sátor déli nyitásától este nyolcig
folyamatosan teltház volt, a séfek egész nap meg sem
álltak, folyamatosan készítették és tálalták remekei-
ket. „Azt hiszem rekordot döntöttünk, nem is remél-
tük, hogy ilyen sokan lesznek ránk kíváncsiak a
GasztroPiknik elsõ Zamárdi állomásán. Nagyon kö-
szönjük Zamárdi város támogatását, a sikerhez Õk is
nagyban hozzájárultak-” mondta Pach Gábor pálin-
kafõzõ, az esemény egyik fõszervezõje.

Az eseményen 13 étterem, 14 borászat, egy pálinkafõ-
zõ és másfél cukrászda vett részt. Azért másfél, mert
Szilágyi Lajos és felesége Ági - a siófokon bezárt, de
májusban a Völgyhíd alatt újra nyitó Villa Gréta cuk-
rászda tulajdonosai - négy hatalmas tálca süteménnyel
érkeztek, és míg körbejárták a sátrat, mindenkit vé-
gigkínáltak. A rengeteg ember miatt egyébként néha
nagyon nehezen lehetett egy-egy pulthoz odaférkõzni.
Pont akkora sikere volt - a teljesség igénye nélkül - a
Kistücsök Étterem töltött, erjesztett káposztájának,
mint a balatonfüredi Aura Hotel füstön sült velõs
csontjának, vagy a balatonlellei BL YachtClub házilag
füstölt kacsamellének. A borászok is folyamatosan
töltötték boraikat, volt ki forralt borként, volt aki pa-
lackból. A zenei színpadon a United együttesbõl is-
mert Romhányi Áron és barátai szolgáltatták a háttér-

zenét és a talpalávalót egész nap. 
A Siófoki Szakképzési Centrum
Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájának diákjai is ki-
települtek, nekik is hatalmas él-
mény volt a nap. „Nagyon fontos-
nak tartjuk a balatoni szakképzést,
és azt, hogy diákjaink testközelbõl
is megtapasztalják, hogy van létjo-
gosultsága a balatoni gasztronómi-
ának - egész éven át-” mondta Sza-
mosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési
Centrum kancellárja, aki a Balato-
ni KÖR tiszteletbeli tagja is egy-
ben. 
Az idén 5 éves Balatoni KÖR a ré-
gió gasztronómiájának minõségi
megújulásáért leginkább elkötele-
zett vendéglátósok összefogásaként
jött létre. Tagjaik között - akik
mind az egész éves Balatonért dol-
goznak - van helyi étterem, cuk-
rászda, pálinka fõzõ, borbár, és
több borászat is. Az egyesület fõ
mozgatórugója az összefogásban,
közös gondolkodásban rejlik. Mi-
nõség - Hitelesség - Egész éves
nyitvatartás - ez a Balatoni KÖR
tagjainak három legfõbb üzenete.

Forrás:www.hellobalatonlelle.hu,
Tóth Balázs cikke

Fotók:  Nádudvari Péter,
Németh Levente

2020. február 19.oldal Zamárdi Hírmondó

ÉLETTEL TELT MEG ZAMÁRDI SZOMBATON

Óriás siker volt a Balatoni KÖR GasztroPiknik sorozatának Zamárdi állomása



Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása
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Apostol Anna Klára
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MISEREND

Miserend 2020. február

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


