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Tisztelt Zamárdi Polgárok!

Mindannyiuknak áldott, békés karácsonyt és közös sikerekben gazdag

új évet, jó egészséget kívánok.

Tisztelettel és szeretettel

Csákovics Gyula polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzat - polgármesteri határozatok
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Zamárdiban elkészült a termelõi piac, és megújult a Sport tér, így véglegessé vált
a városközpont arculata.
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ZAMÁRDI KARÁCSONYI FÉNYEK

Zamárdi Város Önkormányzata és a Nõk a Balatonért helyi csoportja idén elsõ alkalommal díjazza a város
területén az adventi idõszakban legszebb fénybe öltöztetett ingatlanokat.

Eredeti tervünk szerint elsõ, második és harmadik helyezést szerettünk volna kiosztani, de miután a NABE
négytagú „szemlebizottsága” végigjárta a települést, arra
a döntésre jutottunk, hogy ebben az évben négyes holt-
versenyt hirdetünk. 

Az ez évi díjazottak:

Szakáli Zoltán és családja Zamárdi, Fõ utca 111.
Bertalan Andrea és családja Zamárdi, Hársfa utca 21.
Kömpf Richárd és családja Zamárdi, Endrédi utca 25/C.
Forgács László és családja Zamárdi, Római út 12.

Gratulálunk minden díjazottnak, részükre 10.000-10.000
Ft-os könyvutalványt fogunk eljuttatni.

Csákovics Gyula polgármester

Schwarcné Reichert Ildikó NABE csoportvezetõ
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ÓVODAI HÍREK

November elején Szent Márton püspök nevéhez kötõ-
dõ népszokásokkal, hiedelmekkel és mesés történe-
tekkel ismertettük meg a gyerekeket. Sodrással ké-
szült libákkal díszítettük a faliújságot, a csoportban
pedig számos libás dalocskát és mesét hallgattunk, li-
bagégét sütöttünk. „Aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik”- tartja a mondás, így az-
nap ebédre mi is libahúst ettünk, a fehér csontjából
pedig megjósoltuk a havas telet.
Az õszvégi programjainkhoz tartozik még a tökkel és
kukoricával való játék, ami nemcsak fejlesztésre kivá-
ló, de remek móka is. A tökfaragás és a kukoricamor-
zsolás egy jó népzene mellett nagyon szórakoztató te-
vékenykedés a gyerekek számára. Az õsz sok lehetõ-
séget nyújt a természetben való ismeretszerzésre. Sé-
táink során megfigyelhettük a változó természetet,
láttunk téli eleséget gyûjtögetõ mókusokat, gyûjtöget-
tünk színes faleveleket, csináltunk levélkupacot, majd
sorra mindannyian átugráltuk, számoltunk gesztenyé-

vel, törtünk és csemegéztünk diót. Az õsz lezárását
követõ adventi hetek a karácsonyi ünnepre való felké-
szülés jegyében teltek. Ilyenkor fektetünk legnagyobb
hangsúlyt az érzelmi nevelésre, összetartozásra, meg-
hittségre.
December elsõ hetén nagy izgalommal készültek az
ovisok a Mikulás fogadására. Felcsendültek a jól is-
mert énekek, elkészült a kandalló, elõkerültek a Mi-
kulás sapkák és rénszarvas agancsok. 4-én mindenki
szorgalmasan kipucolta kiscsizmáját, amit a Nagysza-
kállú titkon töltött meg ajándékokkal, míg az óvó né-
nik a gyerekeknek báboztak.
Az év utolsó hónapjában lázas készülõdés folyt a cso-
portokban. Ültettünk Luca-búzát, virágoztattunk gyü-
mölcsfaágat, ismerkedtünk a népi idõjóslással. Ünne-
pibe öltöztettük környezetünket, kitettük az adventi
naptárat és koszorút, folyamatosan készültek a kará-
csonyi ajándékok és mézeskalácsot is sütöttünk. Az
angyalka is már készülõdik, nemsokára meglepi a gye-
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rekeket egy csodaszép karácsonyfával, alatta telis-tele
új játékokkal, díszekkel, könyvekkel. 
A családok és a város lakóinak kívánunk békés, meg-
hitt készülõdést és ünnepeket és egészségben gazdag
boldog új esztendõt!

A Zamárdi óvoda felnõtt közössége nevében

Barta Ilona óvodavezetõ
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ISKOLAI HÍREK

November 2-án újult erõvel és nagy örömmel jöttünk iskolába, mert nem kellett karanténban táv-
oktatásban tanulnunk.

Novemberben zajlottak rendhagyó módon online a Bolyai matematika- és anyanyelvi csapatverse-
nyek megyei fordulói, melyen 4 fõs csapatok vehettek részt.  A mieink ismét nagy-
szerûen szerepeltek.
A nyelvi versenyben a Tolna- és Somogy megyei értékelésben ugyanolyan kiemelke-
dõ eredményeket értünk el, mint az elõzõ években. Az 5. osztályosok /SÁRDI ESZ-
TER, TÓTH LARINA, EIDENPENZ LILLA, JÁRÓ ANNA ZORKA/ elsõk lettek,
csakúgy, mint a hetedikesek /BARICZA JOHANNA, MAKLÁRY NÓRA, MÓDOS
ANNA, KONKOLY ROZINA. A 8. osztályosok- BRUCKER MÁRTA, NÉMETH
JANA, HOFFMANN ARNOLD, VARGA ANDRÁS a 2. helyen végzett, de a gyõzte-
sek mellett õk is meghívást kaptak az országos döntõre. A 4. osztályosok is megmé-
rették magukat, a 6. helyet szerezték meg. A csapatot Balatoni Huba, Reiter Tama-
ra, Szántó Csenge, Vida Emese alkotta.

A matematika csapatverseny megyei fordulójában is szép eredmények születtek.
A 4. osztályosok csapata- BALATONI HUBA, HORVÁTH-HAJMÁSI ELÕD,
TÓTH KRISTÓF, VERES DORIÁN a második, a hatodikosok – BÖLCSIK ROZI,
DURKÓ BLANKA, IBERPAKER BORÓKA, TAKÁCS JÁZMIN- a 3. helyen vé-
geztek!

November utolsó, december elsõ hetében online távoktatásban tanult a 2. és 4. osztály. Most sem
szerettük meg ezt a tanulási formát. Bízunk benne, nem is kell újra megtapasztal-
nunk.

December 4-én a kicsik nagy izgalommal várták, de rendhagyó módon online jelentkezett a Miku-
lás. A 3. osztályt meglepte, mert náluk személyesen is megjelent. Mindenki jól vi-
selkedett, sok ajándékot kapott.
A 8. osztályosok számára fontos határidõ volt ez a nap: ekkor kellett beadni a je-
lentkezést a központi írásbeli felvételi vizsgára.
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

December 18. az utolsó tanítási nap 2020-ban.

Mint idén minden , ez a nap is rendhagyó.

A iskolai karácsonyi ünnepséget is online tekint-

hetjük meg.

Reméljük, mindannyian egészségesen és kipihen-

ten jöhetünk újra iskolába január 4-én, a téli szü-

net utáni elsõ napon. 

H.J.

Kedves Tagtársaim, Barátaim!

A járvány sajnos továbbra sem teszi lehetõvé a sze-
mélyes találkozást.
Március óta nem találkoztunk, nem voltak szûrések,
és nem tudtunk részt venni  közös kirándulásokon
sem.
A tervezett elõadásokat is le kellett mondani, mivel
az elõadók a krízishelyzetre tekintettel lemondták a
részvételt.
A boltokban, utcán találkoztam néhányatokkal, de
az nem volt az igazi.
Mivel a Hírmondóban is csak a fontosabb közéleti
hírek jelenhettek meg, a személyes találkozás  hiá-
nyát igyekeztem pótolni a küldött emailekkel, illetve
postán küldött levelemmel, személyes telefoni hívá-
saimmal.
Biztosítva titeket, hogy gondolunk rátok, és sokszor
eszünkbe juttok.
Reménykedtem, hogy karácsony elõtt talán enyhül
a járvány, és lesz lehetõség arra, hogy  a szokásos
karácsonyi  ünnepségünket megtartsuk.

Emlékeztek?
Erre pillanatnyilag semmi  remény nincs, és mivel
tagságunk  80 %- a 65 éven felüli,
nem is szeretnélek titeket   egy  összejövetel során
fertõzésnek kitenni.

Vigyázzatok magatokra, remélem  a jövõ év a ví-
rus szempontjából is kedvezõbben alakul, és 
mielõbb találkozhatunk.

A Vezetõség nevében
Perge Kriszta  elnök

Néhányan még adósok vagytok a  tagdíjjal, mi-
vel nem találkoztunk, ezért kérem, hogy 
Takács Szilvinek az Önkormányzat portáján  ad-
játok le.

Az alábbiakban teszünk eleget közzétételi
kötelezettségünknek:

2019 évi mérleg fõbb adatai         Érték: e Ft

ESZKÖZÖK

A. befektetett eszközök 0
B. Forgóeszközök 273

Készletek 0
Követelések 0
Értékpapírok 0
Pénzeszközök        273

C. Aktív idõbeli elhatárolás 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 273

FORRÁSOK

D Saját tõke 259
I.Induló tõke 0
II.Tõkeváltozás 396
III.Lekötött tartalék 0
IV.Értékelési tartalék                    0
V.Tárgyévi eredmény        -       137

E Céltartalék 0
F  Kötelezettségek 0

G Passzív idõbeli  elhatárolás         14
FORRÁSOK ÖSSZESEN                       273
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új évet Kívánunk!

Vezetõség

Köszönjük, hogy egyesületünk

tevékenységét /szûrések, elõadások,

egészségnap/

2019 évben is támogatták.

Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra is segít-
sék munkánkat! Felajánlásukat a

18152614-1-14

adószámra  tehetik meg. Köszönjük.

Zamárdi Egészségõr Egyesület
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NABE HÍREK

A NABE Zamárdi csoportja idén októberben  is
meghirdette –már második alkalommal az „Õszi
portaszépítõ versenyt”.
Sajnos a tavalyi 10-nél kevesebb, mindössze 6 ne-
vezés érkezett.
Viszont nagyon ötletdús, kreatív, humoros alkotá-
sok születtek, felidézve az õsz hangulatát, az õsszel
végzendõ mezõgazdasági munkálatokat. Felhasz-
nálva az évszak terméseit: kukorica, szõlõ, tök,
gyümölcsök. A zsûri tagjai: Kiss Csabáné, Gál Pé-
ter, Szabó Gábor, Döme Tamás nem voltak könnyû
helyzetben. Nekik ezúton is köszönjük szépen a
munkájukat.

Nagyon szoros eredmény született. Mindenkit dí-
jaztunk egy kis ajándékkal.
Az I. helyezett Gábor Katalin lett.
Gratulálunk mindenkinek, és nagyon köszönjük,
hogy részt vettek a versenyen. Reméljük, jövõre új-
ra találkozhatunk velük is, és még többen kedvet
kapnak majd az alkotáshoz.

November végén tagjaink segítségével feldíszítet-
tük a Betlehemet és az adventi koszorút.

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az év-
ben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszáz-

hatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gond-
jaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán
egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig
hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen
csak a többi dolgoké, s még annak is elég az esté-
je.” 

/Wass Albert/

Áldott, szép karácsonyt és békés, boldog új évet
kíván a NABE Zamárdi csoportja! 
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KARITÁSZ HÍREK

„...a mindennapokban éljük meg az irgalmasságot.“

/Ferenc pápa/

Ember tervez, Isten végez...

A márciusban megjelent Hírmondóban cikkünk arról szólt, hogy a nagyböjti idõ-
szakban élelmiszert gyûjtünk a nehéz anyagi körülmények között élõ zamárdiak ré-
szére.

A Covid 19 azonban sok mindent megváltoztatott; kezdeményezésünk a minden-
kire kötelezõ óvintézkedések miatt nem teljesedhetett ki. Hat hónapig be kellett

zárnunk Karitász termünk ajtaját „ügyfeleink“ elõtt. Munkánk egyirányú lett: adományért nem jöhettek, de
azt befogadni „kénytelenek“ voltunk. A karantén miatti idõfelhalmozódás nagyobb mértékû selejtezésre
késztette az embereket, akik nem akarták kidobni a még használható ruhafeleslegüket... Kellõ óvintézke-
dések - szájmaszk, távolságtartás - mellett átvettük a mind gyakrabban érkezõ zsákokat.
Nyár végéig annyi összegyûlt, hogy szinte mozdulni sem lehetett a teremben. A Családsegítõ Szolgálattal
és a Máltai Szeretetszolgálattal összefogva - õk is hasonló cipõben jártak, mint mi - szeptember végén a
nagy szükségben lévõ lakócsaiakon tudtunk segíteni. Teherautójukra nem csak ruha -és cipõféle került,
hanem bútorok is.
Egy hónap múlva megint ruhászsákok lepték el tárolóhelyiségünket... Hírül vettük, hogy a Darány melletti
Istvándi település ugyancsak hálás lenne ruhaadományért, de nem tudnak érte jönni, nincs pénzük ben-
zinre. Október 24-én egyik önkéntesünk, Széles János jóvoltából - utánfutóján - 15 zsák adományt vittünk
el a Somogy megyei kis faluba.
Azóta Ipolydamásdra is juttattunk a feleslegünkbõl, valamint Belegre, ahová Csonka András kisbuszával -
köszönet ezért - és a Gamesz - kölcsönözte utánfutóval vittük a nagy örömmel várt és fogadott adomány-
zsákokat.
A járvány nem mérséklõdött, mégis úgy döntöttünk, hogy az adventi élelmiszergyûjtést meghirdetjük,
szebbé tesszük a helyi rászorulók Jézuska-várását.
Az igazsághoz tartozik, hogy a kaposvári Irgalmasság Háza május 28-án 15 család/egyedülálló részére
hozott cukrot, lisztet, tejet; és az is, hogy a mostani gyûjtést a megyei Karitász 10 doboz élelmiszerrel tá-
mogatta.

Hálás köszönet nekik!

Bár az újságból nem értesülhettek akciónkról - ki-
zárólag a szentmisére járók tudtak róla -, a koráb-
biaknál jóval nagyobb mennyiségû élelmiszer és
pénz jött össze. Ez utóbbin füstölt kolbász, marga-
rin, nutella és tej lett vásárolva. Mintegy 160 kilónyi
élelmiszert osztottunk szét 17 felé. 
Tartalékolni is tudtunk, hogy a krízishelyzetben lé-
võkön a késõbbiekben is segíthessünk.

Nagyon köszönöm mindazoknak a támogatását,
akik ráéreztek arra, hogy a jelenlegi helyzet az anya-
gi gondokkal küszködõket még inkább sújtja.
Mindannyiuknak áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket és boldogabb új esztendõt kívánok a magam és
a Karitász-csoport tagjainak nevében.

Bemné Schneider Mária
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HELYESBÍTÉS

Az elõzõ számban Fehér Imre kiállításának megnyitójához kapcsolódóan tavalyi
képek kerültek. Most közöljük a helyes képeket. A hibáért elnézést kérünk az
érintettektõl. 

M.Zs.

Ady Endre

Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

Dsida Jenõ

Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
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Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása

Takarítás, szabás-varrás,

Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279
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IPARI ALPINISTA VÁLLAL:

- kisebb ácsmunkák,
- homlokzati felületek veszélytelenítése, 

javítása, festése,
- aluminium-kémény összeszerelése,
- eresztakarítás,
- magasnyomású 

tisztítás,
- polikarbonát tetõ  

telepítése,
- egyéb magasban 

végzendõ munkákat.

Kecskés Zsolt
06 30 999 5911


