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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.

Ady Endre:

Kiskarácsonyi ének
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BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2021. október 14-i, rendkívüli ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester megköszöni mindenkinek, aki a véleményét eljuttatta az Önkormányzathoz, és
a Balaton Sound fesztivállal kapcsolatos döntést megkönnyíti ezáltal a képviselõ-testület számára.
A lakosság közel 60 %-a vett részt a visszajelzésben. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan megkötik a szer-
zõdést, a képviselõ-testület még a következõ üléseken is foglalkozik vele. Azok a feltételek nem változtatható-
ak meg, amelyekrõl az emberek véleményt nyilvánítottak, például 0. napról nem volt szó. Kérte képviselõtár-
sait, hogy nézzék át a megküldött tervezetet, és a következõ ülésen fognak errõl érdemben tárgyalni.
A képviselõ-testület
1. Zamárdi, Szent István utca D-i oldal telkek hasznosítása

Zamárdi, Szent István utca déli oldalán lévõ önkormányzati telkek hasznosításáról döntés (6 igen, 
1 nem)

- megtárgyalta a Zamárdi 3577/1-8. hrsz. és 3577/10-17. hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozó
javaslatot, és egyetért a 11/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet - az önkormányzati vagyon értéke-
sítésével, hasznosításával kapcsolatos versenyeztetési eljárás szabályairól – módosításával akként, hogy
az elektronikus árverés szabályai beépítésre kerüljenek. A rendelet módosítását és az elektronikus ár-
verés online felületen történõ megjelentésére érkezett ajánlatot a képviselõ-testület egy soron követ-
kezõ ülésén kívánja megtárgyalni.

- a Zamárdi 3577/19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 hrsz.-ú, 13 db önkormányzati tulajdonú
telket jelenleg nem hirdeti meg eladásra, azt önkormányzati tulajdonban tartja továbbra is. 

- az érintett jelentkezõket értesítse a hivatal.
- szándékában áll azonban, hogy a késõbbiekben egy arra alkalmas önkormányzati területen szociális rá-

szorulók részére alakítson ki ún. „fecskelakásokat”. 
- a 30/2021. (VIII.5.) KT határozatban foglaltakat kiegészíti azzal, hogy a 3577/1-.8 és 3577/10-17. hrsz.

ingatlanokon a közmû kiépítést az árverés nyertesének kell elvégeznie.

2. Zamárdi, Hársfa utca 2900/2. hrsz. rendezési terv módosítása ügye
 (kiserdõ) (5 igen,2 nem)

- a benyújtott anyag alapján a Zamárdi 2900/2. hrsz.-ú ingatlan Lke-4 övezeti besorolását támogatja.

3. Zamárdi, Hársfa utca, 2900/2 hrsz.-ú ingatlan árok karbantartás
- a Zamárdi 2900/2. hrsz.-ú ingatlanon lévõ árok karbantartásának biztosítása miatt szerviz út kialakítá-

sát szükségesnek tartja. 

4. Zamárdi, Honvéd utca kiépítésével kapcsolatos döntés
- a Zamárdi, Honvéd utca kiépítésével kapcsolatos beruházásra vonatkozó napirend tárgyalását elha-

lasztja a 2022. évi költségvetés tárgyalásáig.
- Ezzel egyidejûleg  a 64/2021. (IX.27.) KT határozatának végrehajtását felfüggeszti.

5. 2 sz. orvosi rendelõ korszerûsítési munkái
- a 2 sz. orvosi rendelõ korszerûsítési munkáira beérkezett árajánlatok közül a 2. sz. Mélyépítõ Kft. ál-

tal adott bruttó 1.406.779 Ft kivitelezési árát elfogadja. A kivitelezés költségét a 2021. évi tartalék ter-
hére kell biztosítani.

6. Zamárdi, Kiss Ernõ utca (2056/16. és 2056/20. hrsz.-ú) ingatlanokon zúzalékolt parkolók 
kiépítése

a. Kiss Ernõ utcai parkolók
b. Vasút utca parkoló
- felhatalmazza a Zamárdi Parkolási Kft.-t, hogy a tulajdonában és kezelésében lévõ zamárdi 2056/16. és

2056/20. hrsz.-ú ingatlanokon zúzalékolt parkolók szilárd burkolattal történõ kiépítésére ajánlatokat 
kérjen, a csatolt vállalkozási szerzõdéstervezetben rögzített tartalomnak megfelelõen összeállított aján-
latkérési felhívás révén.

- tulajdonosi hozzájárulását adja a Zamárdi Parkolási Kft. részére a zamárdi 2056/16. és 2056/20. hrsz.-ú in-
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gatlanokon zúzalékolt parkolók szilárd burkolattal történõ kiépítésére, valamint ahhoz, hogy a Zamárdi Par-
kolási Kft. ügyvezetõje a hivatkozott parkolók engedélyezési és kivitelezési eljárásában teljeskörûen eljárjon
(kérelmek, megbízások, szerzõdések, számla igazolások, teljesítési igazolások stb.).

- felhatalmazza a Zamárdi Parkolási Kft.-t hogy Sturcz Mihály egyéni vállalkozó mûszaki ellenõrt megbízza a
parkolók kivitelezésének mûszaki ellenõrzésével az ajánlatában szereplõ bruttó 420.000 Ft összegben.

- felhatalmazza a Zamárdi Parkolási Kft.-t, hogy a parkolók kiépítésének ajánlati kiírásával kapcsolatos jogi
munkák elvégzésével, valamint a vállalkozási szerzõdés összeállításával megbízza a Kozma Ügyvédi Irodát
200.000 Ft + 27% áfa összegben.

- A vállalkozási szerzõdés megkötéséhez Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hoz-
zájárulása szükséges. 

7. Zamárdi Polgármesteri Hivatal beszámolója
- elfogadja a Zamárdi Polgármesteri Hivatal beszámolóját.

8. Zamárdi, Római út 079/5. hrsz. ingatlanon új lakóépület építésének építéshatósági ügyérõl tájékozta-
tás
- a tájékoztatást tudomásul veszi, egyben ismételten kijelenti, hogy álláspontja szerint a Római út 079/5.

hrsz.-ú ingatlan a hatályos jogszabályok szerint nem beépíthetõ.

9. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság õszi bejárásának kiértékelése, és azzal
 kapcsolatos döntések elfogadása (Jegenye téri fürdõhely munkálatok)

- a Jegenye téri strandon a következõ szezonkezdésig folytatni kívánja a fürdõhely fenntartása érdeké-
ben elengedhetetlen munkálatokat.  Ennek keretében a strandbejáró nyugati oldalán folytatja a cölöp-
sor vonalában a mederkotrást, és az ehhez szorosan tartozó kisebb nádterület eltávolítását. A szüksé-
ges hatósági hozzájárulások, és árajánlatok bekérését követõen a munkálatok kerüljenek elvégzésre. 

A munkálatok költségei a 2022. évi költségvetésbe kerüljenek beépítésre. 

10. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság õszi bejárásának kiértékelése, és azzal kapcsolatos döntések el-
fogadása (Peczkó Zoltán kérelme)

- megtárgyalta Peczkó Zoltán kérelmét. 
- a PVFB helyszíni bejárást követõ javaslatára nem emel kifogást az ellen, hogy a Zamárdi 020. hrsz.-ú

termõföld ingatlantulajdonos a tulajdonát képezõ a valóságban útként használt ingatlanrészét birtok-
ba vegye, ezáltal a területen az úthasználat megszûnjön. 

- a bizottság indoklását meghallgatva megállapította, hogy a térkép szerinti út nyomvonalának kiépíté-
se - erdõs rész fakitermelése, gyökerek eltávolítása és a szintkülönbségbõl adódó építési munkák költ-
sége- olyan jelentõs összeg lenne, amelyet az Önkormányzat nem képes biztosítani. Az út tényleges ki-
alakítása a jövõben sem indokolt, mert a környezõ termõföldek megközelítése biztosított. A Zamárdi
területén fekvõ egyéb környezõ ingatlanrészek más úton továbbra is megközelíthetõk.

11. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság õszi bejárásának kiértékelése, és azzal kapcsolatos döntések el-
fogadása (Zamárdi, Csap utca átjáró ügye, Csap utca járda kialakítása)

- a Zamárdi, Akácfa-Csap utcai átjáróval kapcsolatban elfogadja a bizottság javaslatát, így a kereszte-
zõdés szélesítését a csapadékelvezetõ árok fedése révén kívánja megoldani. 

- kéri, hogy a tervezési munka kerüljön beépítésre a jövõ évi költségvetésbe, és a tervezésnél figyelembe
kell venni a jelzõlámpa mûködtetésének jelenlegi problémáját is. 

- kéri, hogy a Csap utcában az ároklefedés következtében kialakítandó járda tervezett költségét a 2022.
évi költségvetésbe a hivatal tervezze be.

12. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság õszi bejárásának kiértékelése, és azzal
kapcsolatos döntések elfogadása (THE ZAM szolgáltató épület üzemeltetése)

- a bizottság javaslatát megtárgyalta a „THE ZAM”  Többfunkciós kiállító, kulturális és szolgáltató épü-
lettel és a belsõ terében elhelyezett VR eszközökkel kapcsolatban.

- egyetért azzal, hogy a mûködtetéshez szükséges rendszergazda megbízása az üzemeltetést elnyerõ pá-
lyázó feladata.  
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- egyetért az építmény közvetlen környezetében fekvõ füves területen olyan családbarát célú játszótér ki-
alakításával, mely összhangban áll az építménnyel és borús idõ esetén is programot biztosít a gyerme-
kek részére, ha a költségvetés ezt lehetõvé teszi a 2022. évben.

- soron következõ ülésén tárgyalni kívánja az üzemeltetés pályáztatását.

13. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság õszi bejárásának kiértékelése, és azzal kapcsolatos döntések el-
fogadása (Bácskai utca, Margó Ede sétány döntések)

- egyetért a behajtás gátlók elhelyezésével az alábbi lejáróknál, legkésõbb a 2022. évi szezon megkezdése elõtt a
- Bácskai utcánál a parkoló híd után a büfésor elõtt,
- Margó Ede térhez vezetõ sétány elején a Hausmann étterem elõtt.
- A képviselõ-testület szándéka a Margó Ede sétány térkövezését tovább építeni a Kecskeméti utcáig.
- felkéri a jegyzõt, hogy a hivatal értesítse Horváth Károlyt az újságos pavilon elbontása ügyében.
- szándéka a kikötõ bal oldalán korábban kialakított köves „Lidópart” elbontása az állandó balesetve-

szély megszüntetése érdekében, ezzel egyidejûleg pedig kõszórás telepítése a bejáró és nádas között, 
ami szolgálná a visszaállított természetes fövenyes vízpart védelmét az áramlás és szél okozta uszadé-
kok ellen és továbbra is lehetõség lenne a kedvelt gyerekpancsoló fennmaradásának. A kõszórás tele-
pítésére a jelenlegi alacsony vízállás igen kedvezõ. Ennek költségeit a képviselõ-testület a 2022. évi 
költségvetésbe javasolja beépíteni.

- egyetért a hínárirtással, és a kijárat kotrásával a szezon elõtt a kikötõ belsõ medencéjében. 
A tervezett munkálatok költségeit a 2022. évi költségvetés tervezésekor figyelembe venni.

14. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság õszi bejárásának kiértékelése, és azzal kapcsolatos döntések el-
fogadása (Ponty utcai csapadékcsatorna)

- a Ponty utcai csapadék csatornával kapcsolatos bizottsági javaslatot elfogadja, megállapításra került, 
hogy a rendszer a hibaelhárítást követõen rendeltetésszerûen mûködik.

15. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság õszi bejárásának kiértékelése, és azzal
kapcsolatos döntések elfogadása (Káposztáskerti utca 24-26. közvilágítás)

- a Káposztáskerti utca 24-26. elõtti közterületen közvilágítás kiépítésére a 2022. évi költségvetésben biz-
tosít keretösszeget.

16. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság õszi bejárásának kiértékelése, és azzal
kapcsolatos döntések elfogadása (GAMESZ kátyúzási feladatokra pótelõirányzat) 

-          a GAMESZ részére utak kátyúzási feladatára 1 millió forint pótelõirányzatot biztosít a 2021. évi költ-
.          ségvetés általános tartaléka terhére.

17. Zamárdi, Honvéd utca korszerûsítése, Civilház felújítása
- a bemutatott tervek alapján támogatja a Honvéd utca korszerûsítését. 
- a „Civilház” (Fõ utca 107.) pályázat útján történõ teljes felújításáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2021. november 3-i ülésérõl

1. A Zamárdi, Sz. István utca déli oldalán található 3604/3., 3613/6., 3616/1. és 3616/2.   
hrsz.-ú ingatlanok tekintetében Zamárdi város településrendezési eszközei   módosításának partnerségi egyez-
tetése 
Csákovics Gyula polgármester elmondta: A múlt hét folyamán zárult a társadalmasítás, melyre sok észrevétel
érkezett. A közösségi oldalakon megjelent sárdobálásra nem kíván most reagálni, azonban sok pozitív és segí-
tõ észrevétel érkezett, melyet a képviselõ-testületnek figyelembe kell vennie.
A jelenlegi övezeti besorolással ez a terület beépíthetõ, sõt a beépítés intenzitása nagyobb, 35 %-os, mint az
átminõsítés után lenne. Ennek a lehetõségnek nem sokan néztek utána annak ellenére, hogy 15 éves átminõ-
sítésrõl van szó. Akkor lakossági fórumon is ismertették, senki nem ellenezte. 
A Nyugati Városkapu projekt ezekkel a paraméterekkel nem valósítható meg annak ellenére, hogy vannak
olyan elemei, amelyek Zamárdi fejlõdését szolgálnák. 
Az egyeztetési folyamat 2-3 éve zajlik, minden képviselõ-testületi ülésen nyilvános napirendi pontként szere-
pelt, a helyi televízió is sugározta minden esetben vágatlanul. Ezen kívül a zamárdi újságban és a zamárdi hon-
lapon is megjelentek a határozatok. A projektben elsõsorban az építménymagasság kifogásolható. Az észrevé-
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telek között volt például, hogy az építménymagasság 12 méterben legyen maximalizálva, ezt õ is támogatja.
Képviselõtársait kérdezi, hogy az elmúlt 2-3 évben bármelyik egyeztetésen elhangzott-e az a kifejezés, hogy

nagyvárosias övezet? Sem õ, sem Ripszám János fõépítész nem emlékszik ilyenre, de a VÁTI által összeállí-
tott anyagban viszont szerepel.
A határozati javaslatokat elkészítette Fõépítész úr, melyet mellékeltek az anyaghoz.

Ripszám János fõépítész ismertette véleményét: Amikor a szabályozási tervmódosítási folyamat elindult, ismét
megvizsgáltuk a beépíthetõség nagyságát. A jelenleg érvényes 35 %-os beépíthetõség olyan volumenû beruhá-
zás megvalósítását teszi lehetõvé, melyet kisebb ütemezésben célszerû elvégezni, mert ha valahol elakad a fo-
lyamat, akkor egy félkész torzó marad évekig, évtizedekig a területen. Ezeket a szabályozási elõírásokat azon-
ban nem a közelmúltban építettük be a helyi rendeletbe, ez már egy kialakult helyzet.

Jelenleg „különleges – szabadidõ központ” besorolása van a területnek, lakóépületet nem lehet építeni. Ez a
terület eredetileg kempingként üzemelt, és amennyiben most is az lenne, és jól mûködne, akár 6000 ember is
igénybe vehetné egyidejûleg. 

Azt nem lehet kérni a tulajdonostól, hogy hagyja így a területet, ahogy most van, azaz beépítetlen és használa-
ton kívüli telekként.

A beruházó által a jelen elõírások alapján kivitelezhetõ másik projekt véleménye szerint minimum akkora ter-
helést jelentene, mint a módosításhoz kapcsolódóan elképzelt beruházás. 

Az ülésen megjelent hallgatóságtól szeretné kérni, hogy ne csak ilyen nagy léptékû módosításokkal kapcsolat-
ban nyilvánítsanak véleményt, hanem például a Kõhegyen és a településen is az újabb és újabb szabálytalansá-
gokkal (pl. medenceépítésekkel, zárt kerítések építésével) kapcsolatban is. Szívesen venne sûrûbben segítõ
szándékú lakossági fórumokat is.

A második határozati javaslat a kiemelt projektté nyilvánítás visszavonása. Ez szükséges, mivel a tárgyalásos
eljárást ezzel lezárja az önkormányzat.

A valóban segítõ, értelmes javaslatokat értelemszerûen nem csak erre a területre, hanem az egész településre
figyelembe kívánják venni. Jelenleg készül az általános felülvizsgálat szakmai munkarésze, melyet társadalma-
sítási eljárás keretében ismerhetnek meg az érdeklõdõk. 

- a Zamárdi, Sz. István utca déli oldalán található 3604/3., 3613/6., 3616/1. és 3616/2. hrsz.-ú ingatlanok-
ra –megismerve a beérkezett partneri észrevételeket, megfontolva a tervezett létesítmény nagyságrend-
jét – a területre szóló koncepció újragondolását tartja szükségesnek mind a használati mód, mind a 
funkciók, mind a rendeltetési egységszám, mind az ütemezés, mind a lépték, mind a szintszám, mind a
forgalmi terheltség és a város életére gyakorolt társadalmi hatások tekintetében.

2. Zamárdi, Sz. István utca déli oldalán található 3604/3., 3613/6., 3616/1. és 3616/2. hrsz-ú ingatlanok tekinte-
tében a kiemelt beruházási státusz visszavonása

- a Zamárdi, Sz. István utca déli oldalán található 3604/3., 3613/6., 3616/1. és 3616/2. hrsz.-ú ingatlanok
tekintetében a 117/2019.(V.29.) számú határozatával megállapított, konkrét projekthez kötõdõ kiemelt
beruházási státuszt visszavonja. 

- A testület Zamárdi város településrendezési eszközei tárgyi módosításának partneri egyeztetési anya-
gában szereplõ módosítási szándékot elveti, egyben az eljárásrend további lépéseinek megtételétõl el-
tekint. Az ingatlanok vonatkozásában a hatályos szabályozást tartja érvényben. 

3. Településrendezési eszközök általános felülvizsgálati eljárás során lakossági vélemények figyelembevé-
tele

- a partnerségi egyeztetés során beérkezett lakossági véleményekben leírt, a város egész közigazgatási te-
rületére vonatkozó javaslatokat a város településrendezési eszközeinek általános felülvizsgálati eljárá-
sában figyelembe kívánja venni. A javaslatot tevõk tájékoztatására az általános felülvizsgálati eljárás-
ban kerül sor.
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4. Rendeletek módosítása:
- elfogadja az önkormányzati vagyon értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos versenyeztetési eljárás

szabályairól, a 11/2021 (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2021. (XI.5.)
számú önkormányzati rendeletet,

- a köztisztviselõk közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló    14/2021.(XI.4.) szá-
mú önkormányzati rendeletet, továbbá az 1/2014. (I.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezését,

- a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szó-
ló 5/2014 (II.6 ) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (XI.4.) számú önkor-
mányzati rendeletet.( A rendeletek a honlapon megtalálhatók).

5. Helyi adózásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
- megtárgyalta „A helyi adókról, és az adózás rendjérõl szóló 41/2011 (XII.13.) számú önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása” címû elõterjesztést és úgy határoz, hogy 2022.
évre vonatkozóan nem kíván adóemelést végrehajtani, a fenti számú rendeletet továbbra is hatályban
tartja.

6. Zamárdi, Kiss Ernõ utca 2056/16. és 2056/20. hrsz-ú ingatlanokon gépjármû parkolók tervezése és ki-
építése

- Zamárdi Parkolási Korlátolt Felelõsségû Társaság által „Kiss Ernõ utca 2056/16. és 2056/20. hrsz-ú in-
gatlanokon gépjármû parkolók tervezése és kiépítése” tárgyban megküldött pályázatról, a képviselõ-
testület tagjai 4 igen és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi döntést hozták:

A „BALATON-ÚT“ Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., az ÚTÉPPARK Útépítõ és Mélyépítõ Kft. és a
2. sz. Mélyépítõ Kft. érvényes ajánlatot nyújtottak be.A beszerzési eljárás eredményes.

A nyertes ajánlattevõ a 2. sz. Mélyépítõ Kft. mert legalacsonyabb ajánlati árat vállalta.

Zamárdi Parkolási Korlátolt Felelõsségû Társaság a „Kiss Ernõ utca 2056/16. és 2056/20. hrsz-ú ingatlanokon
gépjármû parkolók tervezése és kiépítése” tárgyú beruházás elvégzésével a 2. sz. Mélyépítõ Kft.-t bízza meg
46.290.500  Ft. +27 % áfa vállalkozói díjért.

7. Balaton Sound szerzõdés-tervezet megtárgyalása I. forduló
- megtárgyalta a Balaton Sound szerzõdés-tervezetét.
- felkéri  dr. Kerekes Gyöngyi jegyzõt, hogy a jelen ülésen elhangzottakat a szerzõdés-tervezetbe beépít-

ve küldje meg a Sziget Zrt. képviselõi részére.

8. 65 év felettiek köszöntése
- Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2021. évben is köszönti a 65. év feletti zamárdi

személyeket, személyenként 5.000,- Ft összegû SPAR ajándékutalvánnyal.
- A járványhelyzetre tekintettel az idei évben rendezvény keretében történõ személyes köszöntés elma-

rad, az ajándékutalványokat a Humán Bizottság tagjai a hivatal segítségével fogja eljuttatni az érintett
személyekhez.

- Az ajándékutalványok összege a 2021. évi költségvetésbe betervezésre került.

9. I. számú háziorvosi rendelõ (Unatrév Kft.) feladatellátási szerzõdés módosítása
- az Unatrév Kft-vel (I. számú háziorvosi rendelõ, dr. Cseh Iván Patrik háziorvos) kötött feladatellátási

szerzõdés módosításához hozzájárul, mely a rendelési idõre vonatkozik. 
A rendelési idõ az alábbiak szerint módosul:

hétfõn: 8.30-tól 12.00 óráig, 12.00-13.00 óráig prevenciós rendelés,

kedden: 12.00-13.00 óráig tanácsadás, 13.00-16.00 óráig rendelés,

szerdán: 8.30-11.30 óráig, 11.30-12.30 óráig prevenciós rendelés,

csütörtökön: 12.00-13.00 óra prevenciós rendelés, 13.00-15.30 óráig rendelés, 

pénteken: 8.30-11.30 rendelés.
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10. Zamárdi, Tóközpuszta 026/2. hrsz.-ú védett japán akác kivágása
- egyetért a Zamárdi, Tóközpuszta 016/2. hrsz.-ú védett japán akácfa védelembe vételének megszünte-

tésével. 
- A védett fákról szóló rendelet módosítását a következõ ülésén tárgyalja meg.
- A határozat alapján a hivatal értesítse a tulajdonost arról, hogy a fával szabadon rendelkezhet.

11. Debreczeni Tamás ev. közterület-használati kérelme
- Debreczeni Tamás ev. kérelmét megtárgyalva további egy évre (2022. december 31.) meghosszabbítja 

a paintball pálya céljára használt közterület bérleti jogviszonyát, azzal, hogy a bérleti díjat inflációval 
növelten kell kiszámlázni.

- A bérlõt tájékoztatni kell a Balaton Sound fesztivál 2022. évi megrendezésérõl, amennyiben a szerzõ-
dések aláírásra kerülnek az Önkormányzat és a szervezõk között.

12. Hethland Kft. Feder horgászverseny 2022
- megtárgyalta a Hethland Kft. által szervezendõ Feder horgászversennyel kapcsolatos kérelmet, és az 

alábbi döntéseket hozza: 
- nem engedélyezi 2022. május hónapban pótnapok kijelölését az eredeti versenynapokon (május 6-8) 

kívül. A rendezvényhez kapcsolódó partszakasz:
1. Nagy Sándor utcától a Margó Ede térig, illetve a tértõl + 30 méter (ezt a helyszín kijelölést pontosan,

jól láthatóan kell megjelölni)
2. Bácskai utcától a Keszeg utcáig
- a 2021. évi szerzõdésben foglaltak alapján a 2022. évre vonatkozó szerzõdés megkötését jóváhagyja, 

melyben szerepel 200.000 - Ft bérleti díj megfizetése, szemétszállítás, takarítás és vizesblokkok üzemel-
tetése, stb.

- úgy határoz, hogy az épített vizesblokkokon felül, ahol szükséges, 100 méterenként kerüljön a rende-
zõk részérõl lehelyezésre mobil wc.

13. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár felújítási munkái, valamint a Tájház ön-
kormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése, illetve pályázati felújítása

- úgy határoz, hogy a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár kisebb felújítási 
munkái jövõ évi költségvetésben szerepeljenek. Amennyiben lehetõség van rá, úgy a GAMESZ a ki-
sebb felújítási munkákat végezze el.

- kéri, hogy Tájházra készüljön terv, pályázati úton kerüljön felújításra, amennyiben lehetõség van rá. 
- úgy határoz, hogy a Tájház tulajdonba vételét az Önkormányzat kezdeményezze.

14. Hanyecz Gábor fakivágási kérelme
- megtárgyalta és engedélyezi Hanyecz Gábor kérelmére a Zamárdi, Arany János utca 1. szám elõtti in-

gatlanon lévõ 3 db meggyfa kivágását azzal, hogy a fák pótlása vagy ugyanezen a helyen, vagy a hivatal-
lal és GAMESZ-szal egyeztetett önkormányzati területen történjen meg.

15. Zamárdi, Ponty utcai kérelmezõk kerékpárúttal kapcsolatos beadványa
- megtárgyalta Mészáros Zsolt és felesége kérelmét, és az alábbi döntést hozza:

a kerékpárúton nem közlekedhet segédmotoros kerékpár, így tiltó tábla kihelyezésére sincs szükség. 
Azok az eszközök, amelyek a kerékpárokkal egyforma elbírálás alá esnek, a kerékpárúton továbbra is
közlekedhetnek. 

- javasolja a kérelmezõknek, hogy kertészeti elemekkel az ingatlanukra történõ belátást akadályozzák 
meg.

- az építményadó fizetése alóli felmentésre nem lát lehetõséget.
- gyalogosok részére a kerékpárút nem használható annak funkciója miatt.

16. THE ZAM közösségi épület hasznosítása
- a THE ZAM közösségi épület hasznosítására, bérletére vonatkozó ajánlati felhívást elfogadja az abban

foglalt feltételekkel, bérleti díj megjelölése nélkül. A bérleti díjat egy év elteltével a képviselõ-testület
felül kívánja vizsgálni. 

- elfogadja azt a bizottsági javaslatot, hogy az épületben a téli idõszakban a fûtés kerüljön beindításra.
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- kéri, hogy keressen a hivatal játékparkot üzemeltetõ cégeket és a részükre is juttassák el az ajánlato-
kat, ezen kívül több újságban és online felületen hirdessenek.

- A pályázati határidõ 2022. január 15. Ajánlatok bontásának határideje: 2022. január16. 

17. Õstermelõi piac hasznosítása
- egyetért a helyi õstermelõi piacon történõ árusítással, amennyiben helyben van rá igény, díjmentesen.

Az árusítás lehetõségérõl a hivatal tájékoztassa a helyi lakosságot. 
- engedélyezi, hogy termelõként más településrõl érkezõ gazdálkodó fenyõfát árusíthasson az adventi 

idõszakban.

18. Svert Kupa Vitorlásegyesület kérelme
- megtárgyalta a Svert Kupa Vitorlásegyesület kérelmét, és a Svert Kupa 2022. évi idõpontjának elfogad-

ja augusztus 13-14-ét. 
- az eddigi évekhez hasonlóan biztosítja az eszközök használatát a GAMESZ-on keresztül.
- engedélyezi 1 db mobil móló elhelyezését a Bácskai utcai kishajó kikötõben azzal, hogy a verseny be-

fejezését követõ 10 napon belül a helyszínrõl el kell szállítania a rendezõknek. 
- öt, elõzetesen kijelölt öltözõ felületét biztosítja a Svert Kupa verseny szponzorainak hirdetéseire a sze-

zonra vonatkozóan.
- kéri, hogy az elõkészített szerzõdés-tervezetet a következõ bizottsági ülésre készítse elõ a hivatal.

19. Zamárdi kertmozi bérleti díja 2021-2022
- megtárgyalta Gömöri László kérelmét a Zamárdi Kertmozi bérleti szerzõdésével kapcsolatban és 

egyetért, hogy 2021. és 2022. évre is 750.000 Ft bérleti díjat fizessen, illetve 2022. évre, további egy év-
re kerüljön meghosszabbításra a bérleti szerzõdés az üzemeltetésre vonatkozóan.

20. Balatonszéplak-alsó MÁV menetrend módosítási kérelem
- felkéri a hivatalt, hogy a MÁV vezetõségét keresse meg abban az ügyben, hogy Balatonszéplak-alsó te-

lepülésrész vasútállomásán legalább naponta egy alkalommal egy gyorsvonat álljon meg, legyen lehe-
tõségük ezen a részen is a vonatközlekedést igénybe venni az ott élõknek, nyaralóknak.

Matyikó Zsuzsa

TÁJÉKOZTATÁSOK

1. Zamárdi, Szent István utca déli oldalán található
3604/3., 3613/6., 3616/1. és 3616/2. hrsz.-ú ingatlanok
ügye – az elõzményekrõl

A tárgyi ingatlanok lényegében a korábbi Autós II. és
Autós III. kempingek területét jelentik, melyek nagy-
sága együttesen 12 ha, azaz mintegy 120.000 m2.  Ez a
magántulajdonban lévõ terület Zamárdi  város jelen-
leg hatályos településrendezési eszközeiben beépítés-
re szánt területbe, azon belül Ksz-2, különleges sza-
badidõ központ építési övezetbe van sorolva.

Az ide vonatkozó elõírt beépítési mutatók: maximális
beépítettség 35 %, minimális zöldfelületi arány 55 %,
maximálisan 12 m számított építménymagasság (az
épületek legmagasabb pontja 16 m lehet). Ebben az
övezetben a HÉSZ 10.§ (1) bekezdés a) pontja, ab) al-
pontja szerint szabadidõs, sportolási, vendéglátó, va-
lamint szolgáltató építmények, illetve a rendeltetés-
hez szükséges egyéb célú építmények elhelyezése
megengedett.
A terület tulajdonosa elõször 2017 nyarán kereste

meg az önkormányzatot azzal a kérelemmel, hogy  a
terület középsõ részén szállodát, elõtte a Szent István
utca felõli részen egy új köztérre szervezett, a föld-
szinten szolgáltatásokat,vendéglátó helyeket, az eme-
leti szinteken lakásokat vagy apartmanokat tartalma-
zó alközpontot, ennek két oldalán lakásokat tartalma-
zó beépítést kívánna megvalósítani. A kérelem arra
irányult, hogy a leírtak megvalósításának feltételeit a
településrendezési eszközök módosításával az önkor-
mányzat támogassa. 
Mivel az ilyen jellegû módosítások a vonatkozó törvé-
nyek szerinti eljárás összetettsége miatt idõben jelen-
tõsen elhúzódhatnak, kérés volt az is, hogy a módosí-
tás az eljárási rend meggyorsítására lehetõséget nyúj-
tó tárgyalásos eljárással legyen lefolytatható, amire a
vonatkozó jogrend alapján abban az esetben van lehe-
tõség, ha a képviselõ-testület a fejlesztést kiemelt
üggyé nyilvánítja. 
A kérelem elbírása során az önkormányzat elõször is
szakmai szempontból megvizsgálta annak tartalmát és
feltételeit.  
A kiemelt üggyé nyilvánítás mellett az alábbi fajsúlyos
érvek szóltak: egyrészt a város költségvetésében az
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2. A Zamárdi, Szt. István utca déli oldalán kialakított
lakóövezeti telkek értékesítésének ügyei

A Zamárdi, Szt. István utca déli oldalán kialakított la-
kóövezeti telkek értékesítése ügyében az alábbiakról
tájékoztatjuk a tisztelt érdeklõdõket:
A Szt. István utca déli oldalán található, korábban
3577. helyrajzi számú ingatlan 1991 óta van Zamárdi
Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában.
Önkormányzatunk képviselõ-testülete 2016. áprilisi
ülésén hozott döntést arról, hogy az ingatlan lakások
építésére alkalmas méretû telkekre történõ felosztása
érdekében földmérõ szakembert bíz meg a vázrajzok
elkészítésére. 
A telekalakítási engedélyezési folyamat eredménye-
képpen a Siófoki Járási Hivatal 2017 májusában je-
gyezte be az ingatlan-nyilvántartásba az újonnan lét-
rejövõ ingatlanokat önálló helyrajzi számmal.
A területen 31 db „beépítetlen terület” mûvelési ágú
telek alakult ki, és természetesen a telkek megközelí-
tésére szolgáló leendõ közutak nyomvonala is önálló
helyrajzi számokra került. 

A Diófa utca folytatásaként egy 14 méter szélességû
út biztosítja a terület feltárását, ettõl az utcaszakasztól
északra 16 db telek, délre 15 db telek található. 
A déli oldali 15 db telket a képviselõ-testület szándé-
ka szerint helyi lakos fiatalok kedvezményes vételáron
vásárolhatták volna meg. 
Zamárdi Város Önkormányzata a jóváhagyott telek-
alakítási vázrajzok ismeretében 2017. évben megbí-
zást adott a kialakult telkek beépíthetõségéhez szük-
séges közmûtervek elkészítésére.

A tervezési megbízás kiterjedt a teljes terület terep-
rendezési tervének, az abban szereplõ mûszaki tarta-
lom megvalósítása során létrejövõ magassági szintek-
hez idomuló út-és járdaépítési, csapadékvíz-elvezeté-
si, valamint közmûhálózat kiépítési tervek elkészítésé-

re. Ezek a tervek 2017-ben elkészültek.
A tervezési megbízás során készült továbbá közmû el-
helyezési javaslat, majd arra épülve engedélyezési terv
szinten elkészültek a telekalakításban érintett vala-
mennyi telek vonatkozásában a szakági ivóvízellátási,
szennyvízelvezetési, és közvilágítási tervek.
Az áram és a gázközmûvek kiépítését a jelenleg is ér-
vényben lévõ szabályozás szerint a szolgáltató bizo-
nyos feltételek mellett térítésmentesen végzi, így erre
vonatkozóan nem készültek szakági tervek.
Fontos hangsúlyozni, hogy bármilyen közmûelhelye-
zés feltételezi a tereprendezés elõzetes elvégzését, a
terep- és a lejtviszonyok végleges szintekre történõ ki-
alakítását.

A 2017-es év óta rendelkezésre álló tervek alapján a
telekalakítás során létrejött terület teljes mértékben
rendezhetõ/közmûvesíthetõ.
A tervekben szereplõ mûszaki tartalom megvalósítása
indikatív ajánlatok alapján bruttó 175 M Ft összegre
volt prognosztizálható a 2020-as évben.
Természetesen a 2021-es évben az anyag- és munkadí-
jakban egyaránt tapasztalható drasztikus áremelkedés
alapján, a bekerülési költség jelentõs növekedését fel-
tételezhetjük.

A  kivitelezés elõzetes költségbecslése alapján a kép-
viselõ-testületnek meg kellett állapítania, hogy a költ-
ségvetésbõl ezt a méretû beruházást nem áll módjá-
ban biztosítani. Ezért a Kt. úgy határozott, hogy a Szt.
István út melletti elsõ 16 db telket piaci áron értékesí-
ti, és a bevételbõl, illetve a vevõ általi finanszírozásból
(50-50 % arányú költségviseléssel) megvalósítja a tel-
jes terület tereprendezését és közmûvesítését. Ezzel a
konstrukcióval látta biztosítottnak az Önkormányzat
azon cél megvalósulását, hogy a 15 db telek értékesí-
tése minél kedvezményesebb áron valósuljon meg. 
A koronavírus járvány- amely második éve tart- sajnos
változásokat idézett elõ az Önkormányzat költségve-

utóbbi években döntõ szerepet játszó fesztiválok idõ-
szaka leáldozóban van, ezért az ingatlanadók szerepe
kell, hogy elõtérbe kerüljön. Másrészt a városba nyu-
gat, illetve a Tihany felõl érkezõ vendégeket a város
határánál elég méltatlan településképi állapot fogad-
ja, amin egy új alközpont jelentõsen javíthatna. És vé-
gül, de nem utolsó sorban a terület nagysága és az el-
képzelés, illetve a fejlesztés volumene, és az ebbõl
eredõ járulékos infrastrukturális kérdések várható
összetettsége is fontos érv volt a kiemelt üggyé nyilvá-
nítás mellett.
Ennek elsõ körben az önkormányzat két fontos felté-

telt szabott: részletes beépítési terv készítését kértük,

melynek során alapvetõ szempont, hogy a beépítés in-
tenzitása a hatályos szabályozáshoz képest összessé-
gében nem növekedhet, és elõzetesen kértük tisztázni
az infrastrukturális (közmû, forgalmi, környezetvédel-
mi) hatásokat és a módosításhoz szükséges kapacitás
fejlesztéseket.
Az üggyel kapcsolatban tartott egyeztetések nyilvános
testületi ülések keretében történtek, melyek az érdek-
lõdõ közvélemény számára is minden fázisban nyo-
mon követhetõk. 

Ripszán János
fõépítész
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Kedves Szépkorúak!

A járvány okozta helyzet miatt a karácsony
elõtti, önkormányzati köszöntésük idén sem a
jól bevált, mûsorral, szeretetvendégséggel fûsze-
rezett személyes találkozás. Most is csak arra
van lehetõség, hogy - megbecsülésünk jeleként
- az életvitelszerûen itt élõknek otthonuk ajta-
jában adjuk át ajándékunkat, egy 5000 Ft-os
Spar vásárlási utalványt, amelyet Szabó Gábor
képviselõ és a közterület-felügyelet munkatársai
visznek házhoz karácsonyig. Ha valaki csak az
ünnepek után tudná átvenni, akkor a Polgár-
mesteri Hivatal portáján teheti meg január 4-
étõl január 31-ig. Áldott karácsonyt, jó egész-
séget kívánunk Önöknek, és azt, hogy a bet-
lehemi csillag szabadító fényes üzenete kísérje életüket 2021 minden napján!

Szeretettel: Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Vigyázzanak magukra!(Ha bárkinek segítségre van szüksége, kérjük, telefonáljanak a Hivatal-
ba vagy képviselõjüknek).

3. A Zamárdi, Római út északi oldalán, a Szamár-
kõ szomszédságában folyamatban lévõ építkezésrõl

A Zamárdi, Római út északi oldalán, a Szamárkõ
szomszédságában folyamatban lévõ építkezés kap-
csán az alábbi tájékoztatást kívánjuk adni:

Az építkezéssel érintett ingatlan külterület, a helyi
építési szabályzat alapján beépítésre nem szánt, ál-
talános mezõgazdasági övezet. 

Önkormányzatunk álláspontja szerint az ingatlanon
zajló építkezés nem felel meg mindenben a vonat-
kozó építésügyi elõírásoknak. Ez alapján beadvány-
nyal fordultunk dr. Neszményi Zsolt kormánymeg-
bízott úrhoz, aki válaszlevelében jelezte, hogy az

épület építésének ügyében hivatalból vizsgálatot in-
dítanak.

Az építkezés megindulását követõen Önkormány-
zatunk a hasonló esetek elkerülése érdekében a
10/2021.(VI.30.) számú önkormányzati rendeleté-
vel azonnali hatállyal változtatási tilalmat rendelt el
a város valamennyi általános mezõgazdasági öve-
zetbe sorolt ingatlanára.

A kormányhivatali vizsgálat eredményének ismere-
tében újra tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.

Fodor Anikó

fõtanácsos

tésében negatív értelemben, azaz jelentõs bevétel ki-
eséseink vannak. Emellett a közmûépítés költségei
megtöbbszörözõdtek, és jelenleg is növekednek. 
Ennek tükrében a Kt. kénytelen volt megállapítani,
hogy a teljes beruházást biztonságosan nem képes
megvalósítani. 
Az elõzetes kalkulációk alapján a közmûvesített tel-
kek forgalmi értéke nagyon  magas lenne.  Az Önkor-
mányzat olyan mértékû árengedményt nem tudna ad-
ni a hatályos jogszabályok alapján, amely az eredeti
célt ( a valódi kedvezményt) vagyonvesztés nélkül  biz-
tosítaná.

Mindezek alapján, valamint a Városkapu projekt kap-
csán kialakult lakossági véleményeket is figyelembe

véve a Kt. úgy határozott, hogy jelenleg nem kívánja
értékesíteni a Szt. István utca déli részén kialakított
telkeket. 
Nem kívánja az elsõ 16 db telket sem értékesíteni an-
nak érdekében, hogy meg ne ismétlõdjön az, hogy egy
nagy befektetõ hatalmas ingatlanterülethez jutva
olyan fejlesztési szándékkal álljon elõ, amely hasonló
konfliktusokat generálhat. 

A képviselõ-testület a közvagyon egyben tartása érde-
kében úgy határozott, hogy ellenkezõ döntésig nem
kíván önkormányzati ingatlant elidegeníteni. 

Zamárdi Város Képviselõ-testülete
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FELHÍVÁS

A ZAMÁRDI vTv Digitális átállása megtörtént!

2021. december 1-tõl a ZAMÁRDI vTv mûsorának továbbítását a
VIDANET ZRt. a hálózatán a kábeltelevízió szolgáltatás keretében
analóg helyett digitálisan folytatja.

Az átállás után a mûsorunk a 34. csatornán - Helyi TV4 digitálisan
látható.

Az átállás után szükséges a televíziók újrahangolása az új csatorna 
megtalálásához. ( Kézi hangolásnál: 426MHz - 34 csatorna)
Aki set-top box-al rendelkezik, annál szükséges a box újraindítása.

( Beállítások —> Rendszerbeállítások —> újraindítás )

A Magyar Posta Zrt. megkereste Zamárdi város polgármesterét és jelezte, hogy a postai kézbesítéseket

akadályozza az, hogy a házszámtáblák -ingatlantulajdonosok által történõ kihelyezése- sok esetben

elmaradt, az ingatlanok ezáltal azonosíthatatlanok.

Jelezte továbbá, hogy amennyiben a házszám hiánya miatt a Magyar Posta kézbesítõje nem tudja azonosí-

tani a címet, úgy a küldemény jövõben „cím nem azonosítható” jelzéssel visszaküldésre kerül a feladónak.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 2011. évi CLXXXIX törvény kimondja, hogy minden

házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetni a házszámot.

Fentiekre tekintettel kérjük a zamárdi ingatlanok tulajdonosait, hogy a hiányzó házszámtáblákat Zamárdi

Város Önkormányzat Képviselõ-testületének A közterületek elnevezésérõl és a házszámozás szabályairól

szóló 43/2014. (IX.23.) számú rendeletének 6. §.-ában foglalt módon jól látható helyre (utcafronti házfal

vagy kerítés) haladéktalanul kihelyezni szíveskedjenek, elõsegítve ezzel a postai szolgáltatás zökkenõ-

mentes mûködését.

Segítõ közremûködésüket köszönjük! 

dr. Kerekes Gyöngyi

Zamárdi Város Jegyzõje
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Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról!

Tisztelt Adományozó!

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, hogy 2022. évben
ismét sor kerül a kutyák összeírására a Zamárdi Pol-
gármesteri Hivatalban, mely 3 évenként kötelezõ.

A 2019. évi összeíráson már bejelentett kutyákra vo-
natkozóan a rövidebb tartalmú táblázatot, az új, még
eddig be nem jelentettekre pedig a részletesebb nyilat-
kozatot kell kitöltve leadni a hivatalban.

A nyilatkozatok beszerezhetõek a Polgármesteri Hi-
vatalban (Zamárdi, Szabadság tér 4. porta), illetve a
Zamárdi Hírmondó mellékleteként fog szerepelni,
továbbá a  honlapról is letölthetõ. 

A nyilatkozat leadási határideje: 2022. január 3 - 2022. május 31. 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS

Ez évben is lehetõség van a 2021-ban született gyermekek képeinek megjelentetésére. Amennyiben
szeretnék, hogy gyermekük képe a Zamárdi Hírmondó februári számában megjelenjen, kérjük, hogy azt a

bm.gabi@gmail.com címre jpg formátumban küldjék meg 2022. január 25-ig.

A „Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület tisztelet-
tel kéri, támogassa azon célkitûzését, hogy 2022-ben a
Védõnõk Háza falán Fekete Gyula, író-közgazdász,
szociográfus, újságíró emlékére és tiszteletére, már-
vány emléktábla, bronz plakettel kerülhessen felhe-
lyezésre.

Fekete Gyula és családja, 1960-tól szorosan kötõdik
Zamárdihoz. Tényfeltáró riportjai alapján már a hat-
vanas évek elejétõl javasolta a kisgyermekes anyák
gondjain enyhítõ gyermekgondozási segély bevezeté-
sét, amelyért komoly küzdelmet folytatott, és amely
1967-tõl valósult meg.

Mezõkeresztesen született 1922. február 26-án és Bu-
dapesten hunyt el 2010. január 16-án. Számtalan elis-
merés jelzi kiváló munkásságát, többek között a Ma-
gyar Írószövetség örökös tagja. Nem csak a szocializ-
musban, hanem a rendszerváltás után is cselekvõ éle-
tet élt, szót emelt a gyermeket nevelõ családok érde-
kében, küzd a megmaradásért, a megfogant gyerme-
kek megszületéséért. Írói tevékenysége is jelentõs.
1956-ban az Írószövetség titkáraként letartóztatták,
1957-ben szabadult. Társadalompolitikai regényeiben
tárja fel a fiatal házasok, a vidéki és a városba költözõ
emberek nehéz, szociális helyzetét. Érdemei elismeré-

se mellett Zamárdi a harmadik település lehet az or-
szágban, ahol Fekete Gyula érdemei és emlékezete
megõrzésre kerülhet. Az emlékhely növelné váro-
sunkban a nevezetes helyek számát is. Az emlékmû
1:1 arányú arcképének tervezését és elkészítését
Dombrádi István budapesti szobrász felajánlásában
kapja a város. A bronz, a márványtábla (kb. 60*70 cm)
anyagköltsége, a bronzöntés és a szöveg felvésése az,
amire a fennmaradó összeget elõ kell teremteni.
Ehhez kérjük nagylelkû adományaikat. Az adomá-
nyozók névsora az emlékmû leleplezésekor felolva-
sásra kerül, az adományozóval történõ egyeztetés sze-
rint, megjelenik a Hírmondóban.
A befolyt összeg felhasználásáról elszámolunk, szer-
zõdéskötés nagyobb összeg esetén, az adományozó
kérése szerint. 
Kedvezményezett:„Berkenye Zamárdi Alkotókör”
Egyesület 
Adószám: 18757927-1-14
Takarékbank számlaszám:
50800221-15534459-00000000Köszönettel: 

Berkenye-kör vezetõsége
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KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kedves Olvasók!

A járvány miatt a 2021. év is a közösségi életet tekint-
ve visszafogott volt. Az élet rendes kerékvágásában a
december programokkal telített lenne a Közösségi
Házban. Most újfent nem-úgy, mint tavaly. A digitális
lehetõségek persze adottak, de nem pótolják a termé-
szetes találkozásokat, programokat. 

De nem kell keseregni, engedjék meg, hogy e mostani
helyzetre szabott karácsonyi lehetõséggel kívánjak
mindnyájuknak csendszavú adventet, áldott kará-
csonyt és új esztendõt! (A „telefonos betlehemes“
F.book oldalamon is megismerhetõ.)

Gál Péter (Közösségi Ház)
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Az elmúlt másfél- két hónapban az õszi témaköröket
jártuk körbe, elõtérbe helyezve az õszi idõjárás megfi-
gyelését, hagyományokat és világnapokat. Felhívtuk a
gyermekek figyelmét a változó természetre, a télire
készülõdõ állatok megfigyelésére és a rengeteg õszi
kincsre, színes falevélre, melyekbõl aztán szívesen
barkácsoltak. Emellett gyakoroltuk a réteges öltözkö-
dést és az egészségvédelemmel is sokat foglalkoztunk.
Az õszi udvari munkálatokban örömmel kivették a ré-
szüket, szorgosan segédkeztek a leveles összegereb-
lyézésében. 

Az állatok világnapja a gyerekek nagy kedvence, így
mi is egy egész hetet szentelünk a témának. Állatos
meséket hallgathattak nap mint nap, állatos körjáté-

ÓVODAI HÍREK
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ISKOLAI HÍREK

kokban vehettek részt, valamint különbözõ technikák-
kal barkácsolhattak állatokat. Közösen utánoztuk a
hangjukat, mozgásukat, felfedeztük könyvekbõl, vide-
ókból lakóhelyüket, vagy, hogy mivel táplálkoznak. 

Célunk továbbá, hogy kialakuljon bennük az állatok
iránti szeretet és a róluk való gondoskodás fontossá-
ga. Hajmási Beának köszönjük, hogy elsétálhattunk
megnézni háziállataikat, ezzel is élményt nyújtva a
gyerekeknek. 

Az elkövetkezendõ hetekben az õszi zöldségekkel és
gyümölcsökkel ismerkedtünk. Beszélgettünk betaka-
rításukról, felhasználásukról, elsétáltunk a zöldséges-

hez, majd a vásárolt alapanyagokból gyümölcssalátát,
csalamádét készítettünk, de tököt is faragtunk. 

Az október 23-ai nemzeti ünnepünkre megemlékezve
felsétáltunk az emlékmûhöz és kitûztük festett zászló-
inkat. Márton napján ebédre finom libahúst ettünk, a
csontjából pedig jósolni próbáltunk. Megismertettük
a gyerekeket Márton történetével, készítettünk papír-
libát, morzsoltunk kukoricát, de volt olyan csoport,
aki „libagégét” is sütött. 

Az õszi témakör helyét átveszi egy meghittebb idõ-
szak, az advent. A gyerekek már nagyon várják a Mi-
kulást és az ünnepi elõkészületeket. 

Október 11-én a pályaorientációs napon különbözõ szakmákkal ismerkedtünk meg. A Somogy
Megyei Iparkamara elnöke tartott pályaválasztási tájékoztatót, a Krúdy Gyula és a
Baross Gábor Technikum vendéglátó-, ill. fodrászmûhelyt rendezett be tornater-
münkben. Meghívott vendégeink között volt tûzoltó, gazdálkodó, kerékpárszerelõ,
kántor. Megismerkedtünk az állattartás, kenyérsütés munkálataival.

Október 12-én a 6. osztály Budapestre kirándult. A Petõfi Irodalmi Múzeumban és a Csodák Pa-
lotájában szép élményekkel gazdagodtak.

Október 13-án a 8., 20-án a 6. osztályosok vettek részt fogorvosi- és védõnõi vizsgálaton. A hetedi-
kesek két oltással lettek „gazdagabbak”.

Október 22-én a hetedikesek ünnepi mûsorával emlékeztünk meg az 1956-os forradalom esemé-
nyeirõl, hõseirõl.

Az õszi szünetnek mindenki nagyon örült.

November 2-án újult erõvel és nagy örömmel jöttünk iskolába. Ez az öröm csak kis ideig tartott,
mert a hónap során felváltva minden osztály megtapasztalhatta a digitális oktatás
nehézségeit. Rájöttünk, nagyon szeretünk iskolában, a társaink között lenni, élõ
órákon részt venni.

Novemberben zajlottak rendhagyó módon online a Bolyai matematika- és anyanyelvi csapatverse-
nyek megyei fordulói, melyen 4 fõs csapatok vehettek részt. A mieink ismét kitettek
magukért.
A nyelvi versenyben a Baranya- Tolna- és Somogy megyei értékelésben ugyanolyan
kiemelkedõ eredményeket értünk el, mint az elõzõ években. A 8. osztályosok /MÓ-
DOS ANNA, KONKOLY ROZINA, GALLAI LÉNA/ elsõk lettek, így õk képviselhe-
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tik a három megyét az országos döntõben. Ügyesek voltak a hetedikesek is
/BÖLCSIK ROZI, DURKÓ BLANKA, IBERPAKER BORÓKA/, õk a második he-
lyen végeztek. Az ötödikesek is megmérették magukat. A 8. helyet érte el a Konkoly
Nóra, Gallai Kamilla, Vörös Lora, Veres Dorián Bátor alkotta csapat.
A matematika csapatverseny megyei fordulójában is szép eredmények születtek. A
7. osztályosok csapata- DURKÓ BLANKA, TAKÁCS JÁZMIN, BÖLCSIK ROZI,
KOVÁCS OLIVÉR az 5. helyet szerezte meg.

December 3-án A nyolcadikos lányok 6. helyezést értek el a Bolyai anyanyelvi verseny országos
döntõjében.

December 6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A kicsik nagy lelkesedéssel és szép énekekkel fo-
gadták. Senki nem maradt ki az ajándékozásból.

A téli szünet december 22-én kezdõdik, és január 3-án jövünk újra iskolába.

Mindenkinek békés, boldog ünnepeket, egészséges, sikeres új évet kívánunk!

H.J.

ISKOLAI ÉLETKÉPEK
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NABE HÍREK

Gyászol a Zamárdi Fekete

István Általános Iskola. Elveszítet-

tük kedves kolléganõnket, dr.

Szabóné Apró Juditot, aki életének

66. évében hunyt el. Kolléganõnk 40

éven át áldozatos munkával tanítot-

ta a gyerekeket. Mindenkinek példát

mutatott hivatásszeretetbõl, köteles-

ségteljesítésbõl, a becsületes emberi

magatartásból.

Családja, barátai, kollégái, is-

merõsei, tanítványai örökké emlé-

keznek rá. Búcsúzunk Judittól, aki

évtizedeken keresztül elválaszthatat-

lan szálakkal kötõdött intézmé-

nyünkhöz. Köszönjük a sorsnak,

hogy részesei lehettünk életének.

„Csak azok halnak meg, akik egész

életükben nem csináltak semmit. Aki

tett valamit, nem magáért, hanem

másokért, mindenkiért, az megma-

rad.” /Szabó Magda/

A Zamárdi Fekete István Általános

Iskola felnõtt - és gyermekközössége.

In memoriam dr. Szabóné Apró Judit

Október 14-én az állatok világnapjához (október 4.)
kapcsolódóan egy lélekemelõ filmet vetítettünk le
(Kovács István rendezõ engedélyével) a Mályi Madár-
mentõ Állomás mindennapjairól. 

November 8-án hétfõn ismét vendégünk volt Gaál
Tamás újságíró, blogíró, aki „ A három Karinthy”cím-
mel tartott nekünk nagy sikerû elõadást. 

„Õszi portaszépítõ versenyünk”

1. helyezettje Arnoldné Lászik Viktória lett.

Szeretettel gratulálunk Neki!
November 28-án meggyújtottuk az 1. adventi gyer-

tyát. Karácsonyi süteményekkel, meleg teával, forralt
borral ünnepeltünk.
Elindítottuk az „Adventi Ablakok Zamárdiban” ese-

ményt, december 1 és december 24 között minden
nap másik ablakban gyullad fel az adventi fény, és
egészen karácsonyig világítanak majd az ablakokban a
számok. Hogy hol találhatók meg az ablakok, azt
Facebook oldalunkon is közzétettük. 

December 6-án megérkezett a Mikulás. Több tucat
ajándékcsomagot tudtunk „elhagyni” Zamárdiban,
hogy szebbé tegyük valakik napját. Nagyon köszönjük
a felajánlásokat a támogatóknak:

Bogdánné Marosi Gabriella

Soós-Bóna Cintia, Soós Péter

Lázár-Üski Annamária

Nagy Dezsõné



2021. december 21.oldal Zamárdi Hírmondó

Kajdi Mónika

Gulyás Józsefné

Szabó Jánosné

Bertalan Andrea

Kajdi Tiborné

Csonka András

Matyikó Zsuzsanna

Halász Józsefné

Takácsné Horváth Szilvia

Hethland Kft.

Gaál Gabriella

Olasz Lajosné és családja

Schwarc Ildikó

Gábor Krisztina

NABE Zamárdi csoport

„Élõ adventi naptárunk” sorrendje
a következõ:

1. Akácfa utca 25.

2. Szabadság tér 4.

3. Rétföldi utca 67/b.

4. Csap utca 16.

5. Endrédi út 14.

6. Szent István út 66.

7. Fõ utca 37.

8. Endrédi út 16.

9. Poeltenberg Ernõ köz 18.

10. Fõ utca 63.

11. Felemás ABC – Szent István 
út 2/a.

12. Fõ utca 1.

13. Dobó István utca 29.

14. Akácfa utca 14.

15. Faya Bakery – Kossuth Lajos 
utca 2.

16. Szent István út 6.

17. Csap utca 17.

18. Jókai utca 7/a

19. Siófoki út 5

.20. Csap utca 20

.21. Szõlõhegyi utca 29.

22. Endrédi út 28.

23. Honvéd utca 5.

24. Rétföldi utca 24.
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Adatvezérelt turizmus

„A turisztikai ágazat eddigi legnagyobb és legátfo-
góbb fejlesztése a Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-
tató Központ (NTAK), amely 2019-ben kezdte meg
mûködését. A Magyar Turisztikai Ügynökség fel-
ügyelete alatt mûködõ digitális platform lehetõvé
teszi, hogy valós idõben legyen látható az ország
összes szálláshelyének anonim, forgalmi statiszti-
kai adata. A szálláshelykezelõ szoftvereken keresz-
tül közvetlenül érkezõ adatokból elemzések ké-
szülnek a turisztikai szakma adatvezérelt döntés-
hozatalának támogatására.” 

Ehhez a rendszerhez csatlakoznak a turisztikai att-

rakciók (pl.: múzeumok, állatkertek, kalandpar-
kok, fürdõhelyek stb.) valamint a vendéglátó egysé-

gek.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden,
Magyarországon mûködõ vendéglátó üzlet (étte-
rem, büfé, cukrászda, kávézó...), üzemeltetõjének –
vagyis annak tulajdonosának vagy bérlõjének - re-
gisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.

A regisztráció 2021. november 1-tõl, az adatszolgálta-

tást pedig 2022. július 1-tõl írja elõ a jogszabály.
Bõvebb információ: 

A szálláshelyeknek már kellett regisztrálniuk az
NTAK rendszerben, rájuk a szálláshely minõsíté-
sének feladata vár. 
A cél, hogy a vendégek egyértelmû információt
kapjanak szolgáltató által kínált szolgáltatás minõ-
ségérõl.

Regisztrációs határidõ:
Hotel, panzió esetén: 2021. december 31-ig
Kemping, üdülõháztelep, közösségi szálláshely:
2022. június 30-ig
Magánszálláshely, egyéb szálláshely: 2023. január 1-
ig.

A magánszálláshelyek pontozásának területei: 1.
Épület, helyiségek; 2. Berendezések, felszerelés, al-
váskomfort; 3. Szolgáltatások; 4. Online tevékeny-
ség. 

Bõvebb információ: https://szallashelyminosites.hu/
Ismeretbõvítés a Turizmus Akadémián – ingyenes,
e-learning formában elérhetõ tananyagok.

A fõ témakörök: Szenior turizmus, Akadálymentes
turizmus, Orvosi turizmus, Hozzáférhetõ turizmus.
Szíves figyelmükbe ajánljuk a szálláshely szolgálta-
tóknak, vendéglátóhelyeknek, szolgáltató irodák-
nak.

A turisztikai szolgáltatások piacra jutását számos
eszközzel segíti a Magyar Turisztikai Ügynökség,
ezt szolgálják a Turizmus Akadémia oldalon hozzá-
férhetõ turizmus témakörben elérhetõ képzések is.
A kurzusokon az érdeklõdõk megismerhetik a je-
lentõs növekedési potenciállal rendelkezõ „termé-
kek” fejlesztésében rejlõ lehetõségeket, ezzel is fo-
kozva versenyképességüket, eredményességüket. 

A hozzaferheto.turizmusakademia.hu e-learning
weboldal ingyenesen, számos izgalmas tananyaggal
segíti a szakmabelieket abban, hogy fejlõdni tudja-
nak a szenior, akadálymentes, orvosi és hozzáférhe-
tõ turizmusban. 

A résztvevõk egy egyszerû regisztrációt követõen
ingyenesen hozzáférhetnek a tananyagokhoz, és
azokhoz bármikor újra vissza is térhetnek. A képzé-
sek során könnyed, játékos módon, az online térben
sajátítható el a tudás. A kurzusokat vizsga zárja,
melyet oklevél is igazol. A tananyagot akkor is ér-
demes olvasni, ha az opcionális vizsgakérdések
megválaszolására nem kerül sor.

Regisztráció, tananyagok:  https://hozzaferheto.tur-
izmusakademia.hu/hu

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018) 1500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Eltûntek mint az avarok… 2.500 Ft
- kulcstartók (mûanyag), hûtõmágnes (fa,

mûanyag), bögrék
- Pólók (nõi-férfi fazon), maszkok Zamárdi a

Balaton szíve logóval
- Baseball sapkák

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomta-
tás, scannelés: 35 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / 
oldal

Január 3-tól kiváltható irodánkban is az éves állami
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horgászjegy, illetve a területi jegyek bármelyike országos
lefedettséggel. A 2021-es állami jegyek leadási határide-
je 2022. február 28.
Nyitvatartásunk:

December10- ig hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig.
Szabadság miatt zárva:
2021. december 13 - 2022. január 2-ig.

Nyitás: 2022. január 3-án 8:00 órakor.
Januárban: hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig tartunk
nyitva.

Hétvégén: zárva

Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel.: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk! 

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

FELHÍVÁS!

A Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona Bakonyszûcsön az országban egyedülálló
és speciális szolgáltatást nyújt.  
Célja 8-10 napos, teljes ellátást biztosító lelki rehabilitáció, feltöltõdés, rekreációs lehetõség nyújtása, amely
térítésmentes! 
A szolgáltatást a rosszindulatú rákbetegségben, tartós egészségkárosodásban, fogyatékosságban szenvedõ
személyek vehetik igénybe.
Egyesületünkben kevés olyan személy van, aki a fenti betegségekben szenved, de a városban biztos vannak
olyanok, akik nem tagok nálunk, ám a fenti feltételeknek megfelelnek, és szívesen igénybe vennék a szolgál-
tatást.
Néhányan közülünk már voltak Bakonyszûcsön, és ajánlják másoknak is (Nagy Magdi, Komáromi Panni).
Elhelyezés 4 ágyas, fürdõszobával ellátott szobákban történik, (ezért jó, ha egy helyrõl ismerõsök mennek, de
ez nem feltétele a jelentkezésnek). A programok az öröm és élményszerzés jegyében elõre egyeztetettek.
Zeneterapeuta, pszichológus, gyógytestnevelõ és kézmûves szakemberek tartanak foglalkozásokat, de
lehetõség van a környék látnivalóinak felfedezésére, valamint biztosítanak idõt az önmagunkban való elmé-
lyülésre is. 
A szolgáltatást csak olyan személyek vehetik igénybe,
akik ápolásra, szakápolásra, állandó orvosi felügyele-
tre, kórházi elhelyezésre nem szorulnak.
A felhívás közzétételével remélem, hogy sikerül néhány
embernek segítséget nyújtani egy kellemes
környezetben eltöltendõ pihenés, feltöltõdés igény-
bevételéhez.
Akit érdekel, az keressen meg engem (Perge Kriszta 06-
30-945 3640), és a szükséges információkat
az igénybevételhez, valamint az intézményvezetõ
elérhetõségét megadom.
A felhívás  2022. évre szól .
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2021 október 9-én a ROSZ ( Rákbetegek Országos Szövet-
sége) tápiószelei Bizalom Klubjának  meghívására részt
vettünk a klub  Europa Donna- napi rendezvényén, melyet
„Hídsétával” zártak. A rendezvényen közel 40 klub és egye-
sület vett részt. A ROSZ  elnökén, a polgármesteren kívül
számos helyi vezetõ és az Europa Donna képviselõje is
megjelent, aki megható beszámolóban mesélte el a mell-
rákkal szembeni küzdelmét . Ennek még mindig nem ért a
végére, de példaértékû az optimizmusa, mellyel mindenkit
arra buzdított, hogy ne adják fel a küzdelmet. A  polgár-
mester segítségével  fát ültettünk, melyre a résztvevõ klu-
bok egy-egy  rózsaszín szalagot kötöttek fel.

2021 október 11-én meghívásunkra Dr. Tam Beatrix
gasztroenterológus fõorvos asszony érkezett hozzánk Szek-
szárdról. Elõadásának témája a  vastagbélrák kialakulása,
tünetei és a szûrés fontossága volt.
Kérdésünkre elmondta, hogy hasznos a „székletvér szûrés”,
de csak akkor van értelme, ha azt évente megismétlik.
Ugyanez vonatkozik a vérbõl történõ prosztatarák szûrésre
is.
Kiemelte, hogy a vastagbél szûrés –bár félünk tõle, mert
esetleg fáj- egy „garancialevelet ad” arra, hogy 10 éven be-
lül annak, aki azon részt vesz, nem lesz vastagbél rákja.
Felhívta a figyelmet , hogy minél többen vegyenek részt a
vizsgálaton, mert ez a 3. halálozási ok a rákbetegségek kö-
zött.
Az elõadás végén a hozzászólók közül Magdi elmesélte sa-
ját tapasztalatait a betegséggel kapcsolatban, és felhívta a
figyelmet a megelõzés fontosságára.

2021 október 16-án kirándulásainknak következõ állomása
Tata volt. Szerencsénk volt, ragyogó napsütéses idõben in-
dultunk el 7 órakor. Tatán 3 napos „Öregtavi halászfeszti-
vált” rendeztek október 15-17 között, és mi úgy döntöttünk,
hogy mivel Baján nem sikerült halászlevet enni, most ezt

pótoljuk.
Tatára érkezve  41
fõs csapatunk  elõ-
ször kisvonatos vá-
rosnézésen vett
részt.
10 órától a tatai Es-
t e r h á z y - k a s t é l y
megtekintésére ke-
rült sor, egy nagy-
szerû fiatal mûvé-

szettörténész kalauzolásával. A kastélyt nemrég újították
fel. Aki erre jár, feltétlenül tekintse meg ,70 éven felül a be-
lépés ingyenes.
12 órától megtekintettük a Tatai várat, mely hat évszázad
építészeti jegyeit és történelmi viszontagságait viseli ma-
gán. A várban nyolc állandó és több idõszaki kiállítás te-
kinthetõ meg.
A várlátogatás után végre eljött a pillanat a halászlé evésre.
Azonban kiderült, hogy az étkezést  egy bekerített terület-
re  központosították. Ide  1500,-Ft-os belépõvel és védett-
ségi igazolvánnyal lehetett csak bemenni.
A társaság úgy döntött, hogy inkább lemegyünk a tó partján
lévõ büfékhez, ahol mindenki azt ehetett, amit szeretett
volna. Így a belépõ árán megebédeltünk.

A szabadidõ utáni utolsó  utunk a „Fényes ösvényhez” ve-
zetett. Ez egy lápos vidék, ahol egy  1,5 km hosszú öko- tu-
risztikai útvonalat alakítottak ki 18 állomással. Megcsodál-
hattuk a karsztforrás lenyûgözõ élõvilágát,  most csak hala-
kat, békákat  láttunk, valamint „égigérõ” égerfákat. Sajnos
a hely megnyugtató csöndjét nem igazán élvezhettük, mivel
ahhoz  sokan voltunk.
Este 7 órákor kellemesen elfáradva , sok élménnyel gazda-
godva érkeztünk haza.

Perge Kriszta

2021 november 15-én tartottuk a szeretetvendégségen kívül
az utolsó idei összejövetelünket.
Ez nagyon fontos rendezvény volt, már korábban is beszél-
tünk róla, de a mai napon megalapítottuk Zamárdi Egész-
ségõr Klubot. Ebben a felállásban korábban 2006-2010 kö-
zött már mûködtünk. Akkor a váltás indoka részben az volt,
hogy  központi pályázatokon is tudjunk indulni ,  részben
hogy az 1 %-os fel-
ajánlásból is lehe-
tõségünk legyen a
tagdíjon felüli
pénzszerzéshez. Ez
sajnos nem vált be.
Pályázati lehetõség
nem volt, az 1 %-os
felajánlásból sem
folyt be annyi  ösz-
szeg, ami mondjuk
a könyvelési díjat
fedezte volna.  Az
egyesület mûköd-
tetésére, admi-
nisztratív munkái-

Egészségõr Egyesület
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nak végzésére évek óta próbáltunk új elnököt keresni, azon-
ban nem volt vállalkozó. Ezért úgy döntöttünk, hogy 2022
január 1-tõl klubként mûködünk tovább, tehát nem szû-
nünk meg, csak más, egyszerûbb szervezeti formát válasz-
tunk.  Remélem, hogy így már lesz lehetõség a szervezet ve-
zetését fiatalítani. Addig is, mivel a tagság megválasztott a
klub vezetõjének, én vezetem a klubot.
Újraindult   Gulyás Ani vezetésével a torna. Minden ked-
den 1/2 4-tõl várja a tornázni vágyókat a Közösségi Házban.

2022-ben elõször január 10-én 1/2  4 órakor találkozunk.
Megjelenésetekre feltétlenül számítok, mivel ez az összejö-
vetel az egyesület utolsó közgyûlése lesz,a tagságnak mini-
mum az 51 %-a  kell az érvényességhez. Itt mondjuk ki az
egyesület megszüntetését, és a megszûnéskor meglévõ
pénzügyi és tárgyi eszközök  sorsáról döntünk.
A január,február,március havi összejövetel idõpontját a ko-
rai sötétedés miatt elõrehoztuk  1/2  4 órára.

Perge Kriszta
elnök

A 2022-es évben tartandó vízkereszti túra idõpontja
2022. január 8., 13.00 óra.
A Szamárkõtöl indulunk a Vaskereszt felé.

Hirschmann Attila



Zamárdi Hírmondó 26.oldal 2021. december

A karácsonyi ünnepkör az év népszokásokban talán
leggazdagabb idõszaka volt régen.  Számtalan ha-
gyomány élt Zamárdiban is, ezek közül a teljesség
igénye nélkül mutatunk be néhányat. 
Szokásban volt a Luca-napi kotyolás, amit a fiúk vé-
geztek kora hajnalban a házaknál, a következõ vers
kíséretében:
„Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty!
Tiktyok, lúdgyok jó ülõsek legyenek!
Fejszéjek, fúrójok úgy megálljon a helibe,
Mint a cserfa a tövibe!
Annyi pénzek legyen, mint pelyvakutyóban a pely-
va!
Akkora disznót öljenek, mint a falu bikája!
Olyan vastag szalonnájuk legyen, mint a mesterge-
rendájuk!
Olyan hosszú kolbászuk legyen, mint a falu hossza!
Annyi zsírjuk legyen, mint kútban a víz!”
A kotyoló fiúk botot farigcsáltak, a forgácsot a tyú-
kok alá öntötték, és azt mondták: „Tojjatok, kotyu-
jjatok!”

A karácsony elõtti héten egy igen ritka – az ország-
ban kevés helyen ismert – szokás volt az angyalká-

zás, amikor 3-4 lány fehér ruhába felöltözve, egy
dobozban a kis Jézust jelképezõ babával házról ház-
ra járt és énekelte:
„Angyalka, angyalka, te menj bé elõre!
A kis Jézust köszöntjük, énekszóval dicsérjük, alle-
alleluja!
Adhatnak-e szállást a kis Jézuskának?
Ha nem adhatnak szállást, elvisszük másik házhoz, 
E világnak váltságáért, pólyában.
Kinyílt már az idõ, mit hozott a Szülõ,
Betlehem városában, rongyos istállócskában be va-
gyon õ takarva posztócskába,
Gyenge gyermek szenved már kiskorában.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Boldog karácsonyt
kívánunk!”
Kosarukba almát, diót kaptak a háziaktól. 1928 tá-
ján maradt el a szokás.

Karácsony napján a falubeliek nem mentek ki tüze-
lõért, a padlásra sem mentek fel, és a szemetet nem
vitték ki. Az asztalt két fehér abrosszal terítették le,
ami alá pénzt tettek. Egy vékába szénát, csöves ku-
koricát, almát raktak, ez az asztal alá került. A szé-
nát késõbb az állatokkal etették meg, hogy ne le-
gyenek betegek. A karácsonyfát a sublaton helyez-
ték el vagy a gerendára kötötték. Házilag készült
szaloncukorral, díszekkel ékesítették fel. Este, ami-

kor már sötétedett, a kanász családjával végigjárta a
falut, fújta a kürtöt, a bojtár ostorral durrogatott.
Minden házból, ahol állat volt, bort, kalácsot kap-
tak.
Éjfélig énekkel, játékkal (diózással) töltötte az idõt
a család. Az éjféli misén a kántor a harmóniumon
dudált, Szarka Valér plébános idejében. 

December 26-án és 27-én az István és János nevû
férfiakat köszöntötték rokonaik az alábbi énekkel:
„Víg versekkel, énekekkel zengnek ajakink,
vidám kedvvel és örömmel telnek szíveink,
hogy szemléljük víg sorsodat és tündöklõ csillago-
dat,
violákkal és rózsákkal fénylõ napodat.
Éljen István / János az Istennek dicséretére,
az egész házi családnak nagy örömére!
Tartsa Isten szerencsésen,
élhessen soká kegyesen,
azt kívánjuk, szívbõl mondjuk, örvendetesen!”

Végül ezt mondták: „Engedje az Isten, hogy sok Ist-
ván-estét megérhessünk erõben, egészségben, lé-
leküdvösségben! Ha pedig az Isten kiszólít bennün-
ket a világból, a másvilágban adja meg az örök bol-
dogságot!”

Szûcs Gáborné

Forrás: saját gyûjtés

KARÁCSONYI NÉPSZOKÁSOK ZAMÁRDIBAN
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- Burkolást

-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést

- Kõmûves munkákat

- Gipszkartonozást

- Festést,mázolást

- Asztalos és-

- Ácsmunkákat

Zamárdi plébániatemplom:

MISEREND
Miserend 2021.

http://www.zamardi.plebania.hu/elerhetosegek.html

Plébánia elérhetõsége: 348-925 ill.a honlapon:




