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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. szeptember 27-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester a napirendi pontok tárgyalása elõtt átadta az Önkormányzat nevében a Somogy
Megyei Rendõr-fõkapitányság két munkatársának, Koncz Tamás és Péntek László r. fõtörzsõrmestereknek az
elismerõ oklevelet és jutalmat, egyúttal megköszönte a 2022. évi szezonban a nagy rendezvények alatt végzett
tevékenységüket.

A rendezvények idõtartama alatt folyamatosan tartották a kapcsolatot Rendõrfõkapitány úrral is. A rendõrség
szervezett jelenlétének köszönhetõen biztonságosan zajlottak le a fesztiválok.

A képviselõ-testület

1. Zamárdi Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei elkészítése
véleményezési szakaszának lezárásáról

Ripszám János fõépítész elmondta: A közbensõ egyeztetésre írásban beérkezett észrevételekre elkészültek a
tervezõi válaszok, amelyeket az Állami Fõépítészi Irodához is megküldtünk, majd Kaposváron személyesen is
leegyeztettünk. Az ott elhangzottak alapján javították, kiegészítették a tervezõi válaszokat. Ezután került
összehívásra 2022. szeptember 21-re egy egyeztetõ tárgyalás, amire az összes szakhatóság és az ügyben érdekel-
tek meghívást kaptak. Õk visszaküldték válaszaikat, érdemben új észrevétel már nem érkezett erre a tár-
gyalásra. A tárgyaláson az Önkormányzat képviselõin és tervezõkön kívül az Állami Fõépítészi Iroda
munkatársai vettek részt. Új állami fõépítészük van, Kétnyári Aranka személyében. Minden pontot végigtár-
gyaltak, és ez alapján összeállításra került egy olyan anyag, ami záró véleményezésre az állami fõépítészhez
kerül beadásra. Ebbe az anyagba szükséges beépíteni azt a két testületi határozatot, amik a jelen ülésen elõter-
jesztésre kerülnek.

Az egyik határozati javaslat az új beépítésre szánt területekre vonatkozik. Ezek jellemzõen kisebb maradvány-
területek, amelyek a hatályos tervben közlekedési területek voltak (pl. az Endrédi úttal párhuzamos belsõ út).
Ezekbõl a kis területekbõl soha nem lesz út, ezért ezek a területek az új tervben visszasorolásra kerülnek Lke
övezetbe, ami beépítésre szánt terület. Az Állami Fõépítészi Iroda észrevételei között szerepelt, hogy az új
beépítésre szánt területeknek megfelelõen területarányosan 15 %-nyi új zöldterületet kell kijelölni. Az
elkészült anyag ezt tartalmazza. A másik határozat pedig a közbensõ egyeztetési szakasz lezárására, a végsõ
anyag záró véleményezésének beadására vonatkozik.

A partnerségi egyeztetés a vészhelyzet miatt online volt, jöttek is észrevételek, ezeket, ahogy említette,
figyelembe vették az anyag összeállításakor.

A civil szféra észrevételeit ebben a végsõ anyagban már a tervezõk szerepeltetik, a választ megadták rá, és e
határozat elfogadása a partnerségi egyeztetés hivatalos lezárását is jelenti.

Az állami fõépítészi záró vélemény beérkezése után a teljes új Településrendezési eszközök elfogadása kerül
majd elõterjesztésre a képviselõ-testület elé.

- a következõ határozatot hozza:

1./ tudomásul veszi, hogy Zamárdi Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei
elkészítése Véleményezési anyagának a partnerségi egyeztetése lefolytatásra került. 
A beérkezett államigazgatási, érintett önkormányzati és partneri véleményekre tervezõi válaszok szület-
tek.

2./ Zamárdi Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei elkészítésének
Véleményezési anyagára érkezett államigazgatási szervi és önkormányzati véleményekre, valamint
lakossági észrevételekre, javaslatokra adott ,a 2022. szeptember 21-én megtartott eltérõ vélemények
tisztázásáról szóló egyeztetõ tárgyalás alapján véglegesített tervezõi válaszokat elfogadja.

3./ Zamárdi Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei elkészítésének partnersé-
gi egyeztetését, egyben Zamárdi Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei
elkészítésének véleményezési szakaszát lezárja.

Zamárdi Város Településrendezési Eszközeinek elkészítése keretében kijelölésre került új beépítésre szánt
területekrõl

- úgy dönt, hogy a Zamárdi Város Településrendezési Eszközeinek elkészítése keretében kijelölt új
beépítésre szánt területek a település beépítésre szánt területeit olyan célra kívánják növelni, amilyen
célra a már beépítésre kijelölt területein belül nincs megfelelõ terület.
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2. Zamárdi Város Önkormányzatának elsõ féléves költségvetésérõl beszámoló

- megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elsõ féléves gazdálkodásáról, pénzügyi
egyensúlyi helyzetérõl szóló beszámolót, és azt elfogadja.

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde dokumentumainak elfogadása

- az Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, Házirendjét, Munkatervét jóváhagyja.

4. Csehi József Gábor haszonbérleti szerzõdés hosszabbításának kérelme (Zamárdi 085., 086/2. és 086/6.
hrsz.)

- Csehi József Gábor zamárdi lakos kérelmének helyt ad, és a Zamárdi 085., 086/2. és 086/6. hrsz.-ú
ingatlanok haszonbérletbe adását 5 év idõtartamra 2022. december 1. napjától kezdõdõen meghossz-
abbítja. A haszonbérleti díj összegét 2.000 AK/ha-ban állapítja meg.

5. Zamárdi, Kiss E. utca északi oldalára, az Eötvös utca és a Bácskai utca közti szakaszra gépjármû parkolóhe-
lyek kialakításának tervezésére megbízás

-  megtárgyalta a Zamárdi, Kiss E. utca északi oldalára, az Eötvös utca és a Bácskai utca közti szakaszra, illetve
a Kiss Ernõ utca déli oldalára, a Wellamarin szállodával szemben lévõ területen gépjármû parkolóhelyek
kialakításának tervezésére benyújtott árajánlatokat.

- hozzájárul ahhoz, hogy a Zamárdi Parkolási Kft. a Geoplaner Kft.-vel kössön megbízási szerzõdést a ter-
vezési munkák elvégzésére, mely a hatósági engedélyeztetési eljárással összefüggõ feladatok ellátását is magá-
ba foglalja, illetve a Kiss Ernõ utca déli részének tervezését is magába foglalja.

6. Zamárdi Bölcsõde játszóudvar pályázati terveinek elkészítése

- a Zamárdi Bölcsõde játszóudvar pályázati terveinek elkészítésével a KERTEN Bt.-t bízza meg bruttó
317.500 Ft összegben. 

7. Zamárdi bölcsõde mûködéséhez szükséges ételszállító jármû beszerzésének jóváhagyása

- a Zamárdi bölcsõde mûködéséhez szükséges ételszállító jármû vásárlására nettó 5 millió forintot biz-
tosít az Önkormányzat költségvetésében, a GAMESZ részére gépjármû beszerzésre elkülönített
keretösszeg terhére.

8. Vadkacsa sor járdaépítésre vonatkozó ajánlatok bírálata

- a Zamárdi, Vadkacsa sornak a Tóközi utca és a DRV Zrt. bejárója közötti szakaszán található
gyalogjárda 50%-ának (DRV Zrt. bejárójától indulva a város felé) felújításával a legjobb ajánlatot adó
Fecske Kft. bízza meg 5.510.000 Ft + áfa = 6.997.700 Ft bruttó összegben. 

9. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta 17/2022.
(IX. 27.) önkormányzati rendeletét a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól,
(https://or.nyt.hu/eli/v01/731498/r/2022/17) az egyes helyi jelentõségû természeti emlékek védetté nyil-
vánításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a közétkeztetési intézményekben igénybe vett
étkezésért fizetendõ térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, az önkormányzati tulajdonú
utak mentén felállított közlekedési táblákról, az utakon történõ súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek
kiadásának, és felhasználásának rendjérõl szóló számú rendeletének módosításáról.
( A rendeletek a honlapon megtalálhatók).

10. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár elõterjesztései
- az õsz folyamán felülvizsgálja a rendezvénytéren a faházak hasznosítására vonatkozó lehetõségeket, illetve
kéri, hogy a GAMESZ a szükséges faház javításokat az õszi-téli idõszakban végezze el.

-  egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával, miszerint a sétányon lévõ szemetesekre „kutyát
bevinni tilos” tiltó matricák kerüljenek kihelyezésre a dohányzást tiltó matricák mellé, illetve egyetért azzal,
hogy vizsgálják felül a Margó Ede sétányon a nem gyalogos közlekedést (kerékpár, roller, gokart, stb.).

11. Zamárdi, Csap utcai járda kiépítése, aknák környezetének rendbetétele

- a Csap utcai járda kiépítését, valamint az  aknák környezetének rendbetételi költségeit  szerepeltetni kíván-
ja a 2023. évi költségvetési tervezetben. 
- a pénzügyi lehetõségek függvényében dönt arról, hogy melyik verzió kerüljön véglegesítésre a költségvetés-
ben. 
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12. Utcák felújítására vonatkozó döntés

- kéri a hivatalt, hogy vizsgálja felül azokat az utcákat, amelyeket feltétlenül szükséges felújítani. A javasolt
utcák felújítási költségeit a 2023. évi költségvetésnél tárgyalja a bizottság és a képviselõ-testület.

-  kéri a Bercsényi utca közvilágításának felülvizsgálatát és a lehetséges megoldás kidolgozását a hiányzó lám-
patestek pótlására.

13. Papp Tibor Felsõpincesor aszfaltozásának kérelme

- megtárgyalta Papp Tibor kérelmét a Felsõpincesori út aszfaltozásával kapcsolatban, és annak kérdését a 2023.
évi költségvetés tárgyalásakor veszi napirendre.

14. Zamárdi Általános Iskola kérelme

- megtárgyalta az Általános Iskola kérelmét, és a sportpályával kapcsolatos kérelmének helyt ad azzal, hogy a
szükséges felújításokat a GAMESZ végezze el.

- egyetért a bizottság javaslatával a mûfüves pálya bérbe adásának felülvizsgálatára vonatkozóan azzal, hogy a
helyi iskolás gyermekek általi használatra térítésmentesen,  zamárdi szervezésû edzésekre pedig 20.000 Ft bér-
leti díj ellenében van lehetõség. 

15. Bölcsõde riasztórendszerének kiépítése

- jóváhagyja a bölcsõde riasztórendszerének kiépítését az adott árajánlat alapján a Pelso Alarm Kft. által, brut-
tó 320.040 Ft áron.

- a távfelügyeleti rendszer szolgáltatást is megrendeli 6223 Ft/hó szolgáltatási áron, 3 év idõtartamra. 

16. EMEL Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelme

- az EMEL Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nek a Zamárdi, 985. hrsz.-ú kivett közút megjelölésû
ingatlan (amely a volt Pannónia étterem mellett található,)egy részét a 2022. október 10 - 2023. április 30
közötti idõszakban, daruelhelyezés céljára bérbe adja.
- A bérleti díj összege bruttó 700.000 Ft. A bérleti határidõ betartása, valamint az eredeti állapot biztosítása

érdekében ezen felül 500.000 Ft kauciót is megállapít.
- Fenti feltételek teljesülése mellett tulajdonosként és közútkezelõként is hozzájárulását adja a darunak a
Zamárdi 985. hrsz.-ú ingatlanra történõ telepítéséhez és a közút rendeltetéstõl eltérõ használatához a 2022.
október 10 – 2023. április 30 közötti idõszak vonatkozásában.
- Az itt található ingatlanok megközelítését kétirányból-zsákutca jelleggel- a daru útburkolatra történõ
telepítését követõen is biztosítani kell.
- A szükséges láthatósági, terelési és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése Bérbevevõ feladata. 
- A közút burkolatáról még a daru telepítése elõtt digitális állapotfelmérést kell végezni, melyet a Zamárdi
Polgármesteri Hivatal részére át kell adni.
-  Amennyiben a tevékenység folytán a közterület vagy az útburkolat állapotában sérülés következne be, úgy
annak helyreállítása a bérlõ kötelessége 2023. május 15-i határidõig.

17. Sziget Zrt. túlhasználati díj fizetésével kapcsolatos kérelme

- megtárgyalta a Sziget Zrt kérelmét, és a 3272/4. hrsz.-ú ingatlan túlhasználatára elõírt 2.500.000 Ft összeg
megfizetésétõl eltekint.

-  a továbbiakban a fenti önkormányzati terület használati díját a helyi rendeletben foglalt összegben határoz-
za meg.

18. Színfolt Film Bt. és Zam Kft. kérelme

-hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmezõk által a ZAM többfunkciós önkormányzati tulajdonú épületen 2022.
évben végzett értéknövelõ beruházások bekerülési költségét, összesen 4.309.000 Ft összegben az Önkor-
mányzat a Zam Kft. részére a költségvetés általános tartalékának terhére megfizesse.



Az értéknövelõ és az épülettõl elválaszthatatlan beruházások részletesen a felek közötti szerzõdésben kerül-
jenek rögzítésre. 

19. Kocsi György plébános beadványa

- felkéri Gál Péter képviselõ urat, hogy a jövõ évtõl kezdõdõ egyeztetésekre kérje fel Kocsi György plébánost,
és az alapján kerüljenek az önkormányzati rendezvények vasárnapi napjain megrendezésre a koncertek.

A képviselõ-testület

1. Zamárdi Város Önkormányzatának 214/2022. (VIII.9.) KT határozatának módosítása a zamárdi 1049.,
1048/17. és 1048/18 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 

- a 214/2022. (VIII.9.) KT határozatát akként módosítja, miszerint az Önkormányzat nem tart igényt a
zamárdi 1049., 1048/17. és 1048/18. hrsz.-ú ingatlanok északi oldala elõtti szárazulat bérleti jogára.

2. 2023. évi Strand fesztivál idõpontjával kapcsolatos döntés

- megtárgyalta a Volt Produkció Kft. kérelmét a 2023. évi Strand fesztivál idõpontjának módosítására
vonatkozóan, és nem kívánja módosítani a 2023. évi Strand fesztivál idõpontját.

3. ZamJam fesztivál 2023. évi megrendezésével kapcsolatos döntések

- megtárgyalta a Volt Produkció Kft. kérelmét a 2023. évben megrendezendõ ZamJam fesztivállal kap-

csolatban és az alábbi döntéseket hozza:

- A rendezvény idõpontja: 2023. július 27-29., helyszíne: Zamárdi, Zöldfa utca-Kecskeméti utca közötti
terület. Fizetendõ bérleti díj 5.000.000 Ft+infláció, plusz 5.000.000 Ft+infláció nagyságú külsõ
helyszíneken megrendezendõ kulturális események biztosítása a rendezõk részérõl.

- kéri, hogy a további konkrét elképzelésekrõl a szervezõk nyújtsanak be részletes írásos anyagot (ren-
dezvény nyitva tartása, sétány lezárás, stb.).

4. Zamárdi kertmozi további üzemeltetése

- felkéri az érdeklõdõket, hogy 2022. december 1-jéig a kertmozi 2023. évtõl kezdõdõ üzemeltetésére
vonatkozóan nyújtsanak be írásos anyagot az elképzeléseikrõl, amelyet a képviselõ-testület érdemben
tárgyalni kíván.

5. Hausmann Ágnes és társai kérelme (Zamárdi, Jegenye tér, Klapka utca)

- tudomásul veszi, hogy Huszár Viktória vállalkozó 2023. évtõl nem kívánja üzemeltetni a mojito
mozgóárusításra vonatkozó vállalkozását a Jegenye téren.

- engedélyezi, hogy a Jegenye téri közterület-használatot Huszár Viktória helyett Varga Zoltán vál-
lalkozó végezze a Klapka utca végén lévõ közterületen, a Huszár Viktóriával kötött bérleti szerzõdés-
ben foglaltakkal egyezõen.

- engedélyezi, hogy 2023. évtõl a Parti Hotdog Kft. – Hausmann Ágnes 10 éves bérleti idõtartamban a
Klapka utca végén lévõ közterületen hotdog mozgóárusítási tevékenységet végezzen.

6. Zamárdi Bölcsõde játszóudvar kiépítésére vonatkozó döntés

- úgy dönt, hogy a tervezõi költségvetés alapján prognosztizálható önkormányzati költségviselést (kb.+
15 M Ft) nem kívánja biztosítani.
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- a játszóudvar kivitelezését nem valósítja meg, így a pályázati konstrukcióban még rendelkezésre álló
pályázati keretet sem kívánja igénybe venni.

7. Zamárdi Parkolási Kft. pénzügyi beszámolójának elfogadása

- a Felügyelõ Bizottság javaslata alapján megtárgyalta a Zamárdi Parkolási Kft. 2022. január 1-szeptem-
ber 30 idõszak közötti pénzügyi beszámolóját és a 2022. évi üzleti tervét, amelyet jóváhagy. Az elõter-
jesztett szabályzatokat a képviselõ-testület tudomásul veszi.

8. Civil Ház pályázat keretében közbeszerzési szakértõ kiválasztása

- nyertes ajánlattevõnek a Kozma Ügyvédi Irodát (Budaörs) hirdeti ki. Egyben felhatalmazza a pol-
gármestert a szerzõdés megkötésére bruttó 1.016.000 Ft. vállalási áron a nyertes ajánlattevõvel.

9. Zamárdi Táncsics M. u. végén mozgáskorlátozottak részére mozgássérült lejárat kiépítése
- a Zamárdi Táncsics M. u. végén mozgáskorlátozottak részére mozgássérült lejárat kiépítésével az

összességében legjobb árajánlatot adó Fecske Kft.-t bízza meg bruttó 5.696.712 Ft összegben.
- A pénzügyi keret Zamárdi Város 2022. évi elfogadott költségvetésének 1.3.15 pontjában 7.400.00Ft

összegben biztosított. 
10. Balaton-átevezés 2023. évi idõpontja

- jóváhagyja az alábbiakat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében szervezendõ HervisBalaton-
Átevezés és sporthétvége rendezvény 2023. évi idõpontjait:

Eseménynapok:
2023. július 14. 10.00-18.00, építési napok: 2023. július 12., 13.

Esõnapok: 2023. július 22., vagy 29 vagy augusztus 5.

Építési napok: az esemény elõtti nap, azaz

2023. július 21., vagy július 28. vagy augusztus 4. 

11. 2023. január 6-i Megyenap támogatása

500.000 Ft-tal támogatja a 2023. január 6-án Zamárdiban a Wellamarin szállodában tartandó Megyenap költ-
ségeinek 50 %-át, azaz 500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

12. VantageTowers Zrt. kérelme (Vodafone torony)

- megtárgyalta a VantageTowers Zrt.-vel kötendõ bérleti szerzõdéstervezettel kapcsolatos javaslatot ,és azt
jóváhagyja 2023. január 1-jétõl 2028. december 31-ig tartó bérleti idõszakra.

Fizetendõ bérleti díjként 3.400.000 Ft/év+infláció összeget állapít meg .

13. Idõsek köszöntése – utalvány beszerzése

- megtárgyalta a 2022. december hónapban esedékes idõsek köszöntéséhez biztosított 5.000 Ft/fõ utalvány
kérdését, és az idei évben az Aldi üzleteiben levásárolható utalványt ajándékoz a zamárdi 65 év felettiek
részére.

- az idei évben személyes köszöntést nem tart az érintettek részére elsõsorban a továbbra is jelenlévõ Covid
helyzet miatt, illetve takarékossági szempontok miatt.

14. Képviselõ-testületi határozatok honlapon történõ közzététele

- úgy dönt, hogy az önkormányzati honlapon a képviselõ-testületi határozatokat a határozatok számára történõ
kereshetõséggel tegye közzé a Polgármesteri Hivatalon keresztül a honlap kezelõje.

15. Zamárdi Város Önkormányzat intézményeinek téli idõszakban történõ üzemeltetése és nyitva tartása

- Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Könyvtár:
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1. Tourinform Iroda

2022. évben december 9-ig az iroda rendes nyitvatartással üzemel, december 12-tõl bezárásra kerül. 2023.
január hónapban az iroda zárva tart.

2. Közösségi ház

2022. november 14-tõl december 31-ig a heti rendszerességgel megtartott események, összejövetelek, tan-
folyamok, körök, klubok, csoportok összejöveteleinek idõpontjai a hét elsõ 3 napján kerülnek megtartásra.
2022-ben megtartásra kerülõ események, jeles napok eseményei szabadtéren kerülnek megrendezésre. Az
eddig decemberben megtartásra kerülõ idõsek karácsonya elmarad. 

2023. január hónapban a közösségi ház a hét minden napján zárva tart.

3. Könyvtár

A Könyvtár december 10-ig rendes nyitvatartással üzemel, december 12-tõl december 31-ig, 2023. január
hónapban zárva tart.

GAMESZ:

A GAMESZ telephely 2022. december 16-tól 2023. január 30. napjáig zárva tart. A településüzemeltetési
irodához kötött feladatok elvégzése home office-ban az intézményvezetõ irányítása és szervezése alatt való-
sulnak meg. A GAMESZ a településüzemeltetési feladatok elvégzése során fokozott figyelmet köteles fordí-
tani arra, hogy kizárólag az önkormányzati feladatellátás körébe tartozó munkálatokat végezze el. A
GAMESZ ügyeleti rendszerben mûködik.

Polgármesteri Hivatal:

1. A Polgármesteri Hivatal hétfõtõl csütörtökig a megszokott munkarendben, péntekenként pedig „home
office” rendszerben mûködik, 2022. november 11-tõl kezdõdõen.

2. Az év végi ünnepek idejére 2022. december 27. – 2023. január 6. közötti idõszakra a képviselõ -testület
igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban.  
A jegyzõ köteles gondoskodni arról, hogy a közszolgálati tisztviselõk munka- és pihenõidejérõl, az igaz-
gatási szünetrõl, a közszolgálati tisztviselõt és munkáltatót terhelõ egyes kötelezettségekrõl, valamint a
távmunkavégzésrõl szóló - 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 14.§-ában foglaltaknak a Hivatal tegyen
eleget.  A zavartalan ügymenetet elektronikus ügyintézéssel (hivatali kapu, E-papír, ügyfélkapu), az
anyakönyvi ügyek (haláleset anyakönyvezése), a termõfölddel kapcsolatos ügyek, valamint a lakcímbe-
jelentés intézését - megadott telefonszámmal - telefonos ügyfélszolgálat biztosításával, míg az egyéb
bejelentéseket a központi e-mail címen történõ fogadással lehetõvé kell tenni.  

3. A közterület felügyelet irodája bezárásra kerül, a közterület felügyelõk hétfõtõl csütörtökig a
Polgármesteri hivatalban, pénteki napokon a Parkolási Kft. irodájában dolgoznak. 

4. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodája korlátozott idõtartamban, szerdai napokon tart nyitva.
A képviselõ-testület felhívja az Intézmény vezetõket, hogy a nyitvatartásuk módosulásával kapcsolatosan
tájékoztassák a lakosságot az elérhetõségeikrõl.

További takarékossági intézkedések:

Az önkormányzati ingatlanok közül a Honvéd utcai vendégház, a „civil ház”, és a Kossuth utcai lakás tem-
peráló fûtéssel üzemeltethetõ a téli hónapokban. A civil házban mûködõ Erdõfelügyelõség átköltöztetésérõl
egyeztetni szükséges az érdekeltekkel.

A közterületi közvilágítás változatlan feltételekkel mûködik, kivéve a parti díszkivilágítást, melyet le kell kap-

csolni a téli idõszakra (elsõ ütemben 2023. február 28-ig).

A karácsonyi díszkivilágítást kizárólag a Templom térre és a Szabadság térre engedélyezi a képviselõ-testület.

16. 2023. évi strandõri szolgáltatás

- a 2023. évi költségvetésben a strandõri szolgáltatásra keretösszeget kíván biztosítani. A pontos összeg
meghatározása a 2023. évi költségvetés tárgyalásakor történik.
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17. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi szezon rendezvényeinek kiértékelésérõl
szóló beszámoló elfogadása

- a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi szezon rendezvényeinek kiértékelésérõl
szóló beszámolót elfogadja.

- jóváhagyja, hogy a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár a jóváhagyott elõirányza-
tán felül keletkezett mûködési többletbevételét dologi kiadásokra használja fel. 

18. Általános iskola néptánc oktatás térítési díjának átvállalása

- az általános iskola néptánc oktatás térítési díját átvállalja 82 tanuló tekintetében a 2023. évi költségvetés ter-
hére (2022/2023. tanév I. félév összege az idei évi költségvetésben rendelkezésre áll, a 2022/2023. tanév II. félév
668.300 Ft, a 2023/2024. tanév I. félév még nem ismert a fizetendõ díj összege).

19. Gál Péter képviselõ javaslatainak megtárgyalása

- az alábbi döntéseket hozza:

- A Kecskeméti utca vonalában a parti sávban van egy lapozott burkolat, helyette füvesítést kér a
GAMESZ részérõl a képviselõ-testület.

- kéri, hogy a GAMESZ az öltözõfülkék aljzatát nyáron hetente egyszer fertõtlenítse, és szedje össze a
szemetet. 

- A Mauro étterem elõtti folyóka felett egy átjáró fémlapot kell letenni a könnyebb közlekedés miatt. 
- Az újszülöttek ligete elnevezés törlésérõl dönt a képviselõ-testület.
- A parti bejárókat nagyobb szórással kell jövõre elhelyezni, nem kell ennyire sûrûn lehelyezni.
- A kikötõnél a csúszós részt esztétikus korláttal kell megoldani az elkerítést.
- A Szabadság téren lévõ zászlórudakat a képviselõ-testület kéri áthelyezni a körtérre. 
- kéri, hogy vizsgálják meg annak a lehetõségét, hogy a parti sétányon mûködõ ledes kijelzõk a

Tourinform Irodából mûködtethetõek lesznek-e a szezonra. Amennyiben igen, a szükséges fejlesztési
keretösszeget a képviselõ-testület a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.

20.Teltrans Távközlési és Informatikai Kft. kérelme

- a Teltrans Távközlési és Informatikai Kft. kérelmének helyt adva a Zamárdi 2652/12. hrsz.-ú ingatlanon a
kérelmezõ által megjelölt „B”, azaz „Vodafone” toronyhoz közelebbi területen engedélyezi az antenna elhe-
lyezését.

21. Elter Imre vállalkozó közterület-használati kérelme

- Elter Imre részére a Margó Ede sétányon lévõ üzletéhez kapcsolódóan 10 évre üzleti elõkert céljából egyedi
bérleti szerzõdést jóváhagyja 65 m2 és 25 m2 nagyságra, melyekbõl a helyi rendeletben foglaltak szerint a 65
m2 területre évente 6 havi bérleti díjat kell megfizetnie, a 25 m2-re pedig szezonális bérleti díjat kell fizetnie. 

22. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság helyszíni bejárásának kiértékelése

õszi helyszíni bejáráson megállapított felvetéseket javasolja elfogadásra, az alábbiak kiegészítésével:

- Amennyiben a Jókai utcai lakosok saját költségükön kialakítják az ingatlanaik mögötti utat, azt a
képviselõ-testület tudomásul veszi.  A gyalogos térburkolat mellett murvával szintén ki lehet alakítani
autós bejárót azzal, hogy a korlátnak az eredeti helyén kell maradnia.

- A parkolással kapcsolatban Kiss Ernõ utca északi oldala mellett az Eötvös utca-Wellamarin szálloda
elõtti D-i oldal területe, valamint az út burkolása is kerüljön be a tervezésbe. 

- A Kossuth utcában és a Margó Ede sétányon kerüljenek letelepítésre a behajtásgátlók.

- A Szõlõhegyi utcában a rács cseréjét a bekért árajánlat alapján a képviselõ-testület elrendeli, 1.479.296
Ft összegben a Fecske Kft. kivitelezésében.

- nem kívánja a Bercsényi utcában a közvilágítás tervezés elindítását 2022. évben.

Matyikó Zsuzsa
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KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azon javaslatait, amelyeket a téli rezsicsökkentés érdekében dolgo-
zott ki. 

A képviselõ-testület az alábbi döntéseket hozta az intézmények nyitvatartása és üzemeltetése körében:

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Könyvtár:

1. Tourinform Iroda

2022. évben december 9-ig az iroda rendes nyitvatartással üzemel, december 12-tõl bezárásra kerül. 2023.
január hónapban az iroda zárva tart.

2. Közösségi ház

2022. november 14-tõl december 31-ig a heti rendszerességgel megtartott események, összejövetelek, tan-
folyamok, körök, klubok, csoportok összejöveteleinek idõpontjai a hét elsõ 3 napján kerülnek megtartásra.
2022-ben megtartásra kerülõ események, jeles napok eseményei szabadtéren kerülnek megrendezésre. Az
eddig decemberben megtartásra kerülõ idõsek karácsonya elmarad. 

2023. január hónapban a közösségi ház a hét minden napján zárva tart.

3. Könyvtár

A Könyvtár december 10-ig rendes nyitva tartással üzemel, december 12-tõl december 31-ig és 2023. január
hónapban zárva tart.

GAMESZ:

A GAMESZ telephely 2022. december 16-tól 2023. január 30. napjáig zárva tart. A GAMESZ ügyeleti rend-
szerben mûködik. A településüzemeltetési irodához kötött feladatok elvégzése home office-ban, az
intézményvezetõ irányítása és szervezése alatt valósulnak meg. 

A GAMESZ a településüzemeltetési feladatok elvégzése során fokozott figyelmet köteles fordítani arra, hogy
kizárólag az önkormányzati feladatellátás körébe tartozó munkálatokat végezze el. 

Polgármesteri Hivatal

1. A Polgármesteri Hivatal hétfõtõl csütörtökig a megszokott munkarendben, péntekenként pedig „home
office” rendszerben mûködik 2022. november 11-tõl kezdõdõen.

2. Az év végi ünnepek idejére 2022. december 27. – 2023. január 6. közötti idõszakra a képviselõ-testület
igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban.  A jegyzõ köteles gondoskodni arról, hogy a
közszolgálati tisztviselõk munka- és pihenõidejérõl, az igazgatási szünetrõl, a közszolgálati tisztviselõt
és munkáltatót terhelõ egyes kötelezettségekrõl, valamint a távmunkavégzésrõl szóló - 30/2012. (III.7.)
Korm. rendelet 14.§-ában foglaltaknak a Hivatal tegyen eleget.  A zavartalan ügymenetet elektronikus
ügyintézéssel (hivatali kapu, E-papír, ügyfélkapu), az anyakönyvi ügyek (haláleset anyakönyvezése), a
termõfölddel kapcsolatos ügyek, valamint a lakcímbejelentés intézését - megadott telefonszámmal -
telefonos ügyfélszolgálat biztosításával, míg az egyéb bejelentéseket a központi e-mail címen történõ
fogadással lehetõvé kell tenni.  

3. A közterület-felügyelet irodája bezárásra kerül, a közterület-felügyelõk hétfõtõl csütörtökig a
Polgármesteri hivatalban, pénteki napokon a Parkolási Kft. irodájában dolgoznak. 

Zamárdi Város Önkormányzata

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: 84/348-400, 348-711
E-mail: titkárság@zamardi.hu
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4. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodája korlátozott idõtartamban, szerdai napokon tart nyitva.

A képviselõ-testület felhívja az intézményvezetõket, hogy a nyitvatartásuk módosulásával kapcsolatosan
tájékoztassák a lakosságot az elérhetõségeikrõl.

További takarékossági intézkedések:

Az önkormányzati ingatlanok közül a Honvéd utcai vendégház, a „civil ház”, és a Kossuth utcai lakás tem-
peráló fûtéssel üzemeltethetõ a téli hónapokban. A civil házban mûködõ Erdõfelügyelõség átköltöztetésérõl
egyeztetni szükséges az érdekeltekkel.
A közterületi közvilágítás változatlan feltételekkel mûködik, kivéve a parti díszkivilágítást, melyet le kell kap-
csolni a téli idõszakra.
A karácsonyi díszkivilágítást kizárólag a templomtérre és a Szabadság térre engedélyezi a képviselõ-testület. 

Zamárdi, 2022. november 9.

Zamárdi Város
Önkormányzata

Tájékoztatás
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának változásáról

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕ 

2022. november 11-tõl visszavonásig 

Hétfõ: 8.00-12.00
Kedd: -
Szerda: 8.00-16.00 
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: -

Igazgatási szünet: 2022. 12. 27. – 2023. 01. 06.
Ügyintézés a pénteki napokon és az igazgatási szünet idején:

A Polgármesteri Hivatalban személyes ügyintézés nincs, a hivatal zárva tart
elektronikus ügyintézés biztosított (hivatali kapu, E-papír, ügyfélkapu).
E-mail fogadás a központi e-mail címen (titkárság@zamardi.hu) biztosított,
halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézés: 30-997-0672 telefonszámon történõ idõpont-
egyeztetéssel biztosított,
halaszthatatlan lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek, valamint a termõföldekkel
kapcsolatos ügyek ügyintézése: 30-212-4753 telefonszámon történõ idõponte-
gyeztetéssel biztosított.

Zamárdi Város Önkormányzata

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: 84/348-400, 348-711
E-mail: titkárság@zamardi.hu
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Figyelemfelhívás: PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Zamárdi Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Zamárdi, belterület 3430/7
hrsz-ú 346 m2 alapterületû kivett beépítetlen terület megnevezésû ingatlan értékesítésére
pályázatot ír ki. A részletes pályázati kiírás a honlapon (www.zamardi.hu) tekinthetõ meg. 

Köszöntés
Zamárdi Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala szeretettel köszönti

Kiss Jenõné Éva nénit , díszpolgárunkat, korábbi polgármesterünket 80. születésnapja alkal-
mából. Kívánunk neki sok boldogságot családja körében és nagyon jó egészséget.

Csákovics Gyula
polgármester,

Zamárdi város
képviselõ-testülete 

Kerekes Gyöngyi jegyzõ

és Zamárdi város
Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 65 év feletti zamárdi lakosokról továbbra sem feledkezett
meg az Önkormányzat.
580 érintett kedves polgárunk van, akik továbbra is természetesen megkapják az 5000 Ft-
os utalványt, melyet az eddigiektõl eltérõen az Aldiban lehet beváltani. Az utalványt min-
denkinek a lakóhelyére szállítjuk ki.

Ebben az évben sem szervezünk személyes találkozót. Természetesen nem volt egyszerû a
döntés, hiszen  ezek az összejövetelek a neves fellépõkkel mindig igen jó hangulatúak
szoktak lenni. Idén sem leginkább a takarékosság miatt döntöttünk így. A fõ érv az volt,
hogy sajnos még mindig közöttünk van a vírus, még ha kevesebb szó is esik róla. Közvet-
len környezetünkben is sokan most kapták el a vírust, amely az idõsebb korosztályra még
mindig különösen veszélyes lehet. Ezért döntött úgy a képviselõ-testület,hogy azzal is pró-
báljuk védeni a szépkorúakat, hogy nem teremtünk alkalmat a betegség terjedésére.

Ezt a tényt azonnal kiforgatta, s téves információk terjesztésére használta fel egy Zamárdi
nevét használó Facebook-oldal. Adminjának már felajánlottam személyes találkozást tájé-
koztatás céljából (melyet természetesen nem vett igénybe), hogy közlései ne félinformá-
ciókon, találgatásokon alapuljanak. Szívesen mondom el a  tényeket, hogy az indulatok
gerjesztése helyett valós informácókra alapulva mûködjön az oldal (persze, ha ez a célja).

Matyikó Zsuzsa
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Óvoda hírei

Az óvoda környéki és Balaton- parti sétáinkat rend-
szeresen gyûjtõmunkával kötöttük össze. A gyerekek
imádnak mindenfélét összeszedegetni, és az õszi ter-
mészet ontja a számukra érdekes gyûjteni valókat, így
hamar megteltek a kiskosarak színes levelekkel, ter-
mésekkel, gallyakkal, bogyókkal. Õszi élõsarkunkat
tovább tudtuk gazdagítani termésbábokkal, és a faliúj-
ságra is készültek festékkel vagy zsírkrétával levélnyo-
matok. A terméseket a foglalkozások során is felhasz-
náltuk. A dióval és gesztenyével nemcsak számolni, de
zenélni is remekül lehet. A kerti munkálatokba is fo-
lyamatosan bevonjuk õket, szorgalmasan gereblyézik
a felnõttekkel a falevelet egy halomba, és nincs is an-
nál jobb móka, mint a kupacot átugrálni. Az õszi gyü-
mölcsökkel való ismerkedés után elsétáltunk a zöldsé-
geshez, ahol a gyerekek számára kevésbé ismert zöld-
ségekkel is megismerkedhettek. A csoportban való vá-
logatás, csoportosítás során észrevétlenül megtanul-
ták azok neveit, bõvült szókincsük, új ismereteket sze-
reztek. A csoportok változatosan dolgozták fel a zöld-
ségeket. Készült répamuffin, cukkinis kevert süte-
mény és csalamádé is. A gyerekek aktívan kivették ré-

szüket a tisztításban, szeletelésben, reszelésben. 

Az október 23-i nemzeti ünnepünkrõl is megemlékez-
tünk. Minden kisgyermek festett nemzetiszín zászlót,
amit közösen kitûztünk az emlékmûhöz. Néhány egy-
szerûbb katonás dalocskát vagy mondókát is megta-
nultunk.

Október végén az elsõ osztályosok látogattak meg
minket. Az ovisok nagy örömmel fogadták rég nem lá-
tott barátaikat, és faggatták õket a sulis életrõl. Õk
pedig büszkén mutatták meg, hogy mi mindent tud-
nak már leírni vagy elolvasni. A közösen eltöltött dél-
elõtt során sokat beszélgettünk, játszottunk. Az isko-
lásoknak egy kedves emléket is készítettünk, mind-
annyian kaptak egy kitûzõt, amit régi ovis jelük díszí-
tett. 



Október 14-én és november 11-én helyben zajlot-
tak a Bolyai matematika- és anyanyelvi csapatverse-
nyek megyei fordulói, melyen 4 fõs csapatok vehettek
részt. A mieink ismét kitettek magukért.

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójá-
ban az 5. osztályosok között 3. helyezést ért el csapa-
tunk: BUNEVÁCZ MIHÁLY, KIRÁLY BALÁZS, PIN-
TÉR SEBESTYÉN, TORJAI JOHANNA. Kiemelkedõ
eredményükkel országos döntõbe jutottak.

A 6. osztályosok - Balatoni Huba, Horváth - Hajmási
Elõd, Pohner Richárd, Veres Dorián- nagyon szép tel-
jesítménnyel a 4. helyet szerezték meg.

Október 19-én és 26-án a 4. osztályosok vettek részt
fogorvosi- és védõnõi vizsgálaton. A hetedikesek két
oltással lettek „gazdagabbak”.

Október hónap a kompetenciamérésrõl szólt. A nyol-
cadikosok és hatodikosok 2-2 napon át szövegértés-
bõl, természettudományból, matematikából és idegen
nyelvbõl mérettek meg. A 4. és 5. osztályosok novem-
ber folyamán „csak” szövegértésbõl bizonyíthatnak.

Október 21-én a hetedikesek ünnepi mûsorával emlé-
keztünk meg az 1956-os forradalom eseményeirõl, hõ-
seirõl.

Október végén zajlott az 1. osztály padlózatának cse-
réje. A munkálatok közel egymillió forintba kerültek,
melyet a Zamárdi Fekete István Általános Iskoláért
Alapítvány állt. Ezúton szeretnénk megköszönni a sok
kedves szülõ segítségét, akik szinte észrevétlenül pa-
kolták ki és vissza a tantermet.

November 4-én a felsõ tagozatosoknak régen látott
élményben volt részük: klubdélután keretében lazí-
tottak.

November 9-én és 11-én a nyolcadikosok nyílt napo-
kon kaphatnak betekintést a Perczel Mór gimnázium,
ill. a Baross Gábor technikum életébe, tanóráiba.

H.J.

2022. november 13.oldal Zamárdi Hírmondó

ISKOLAI HÍREK
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VÁROSI KÖNYVTÁR

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Az október a könyvtárban a mesékrõl szólt. Nap mint nap tapasztaltuk, hogy

„Meseország, csodaváros, szomszédban velünk határos”

Hétmérföldes csizmában indultunk keresztül az Üveghegyen, átszeltük az Óperenciás tengert, hogy
megtaláljuk a mesék varázslatos kincseit.

Az 5. és 6. osztályosok izgalmas csalimeséket írtak. A legügyesebb alkotások szerzõi:

5. osztály: 1. Bunevácz Mihály 6. osztály: 1. Gallai Kamilla

2. Silingi Enikõ 2. Egri Csanád

3, Baricza Janka Zoé 3. Vida Emese

A 3.a osztály tanulói tarisznyájukban sok szép mesét hoztak, melyet nagy érdeklõdéssel hallgatott a közön-
ség.

A 4. osztály mesevetélkedõn vett részt. Csapatokat alkottak, nevet választottak maguknak és frappáns
meséket faragtak. A vetélkedõ gyõztese a „Csodabaglyok” csapata: Debreczeni Jázmin Kira, 

Elter Gréta, Elter Helga

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018 ) 1.500 Ft
- Eltûntek mint az avarok…… 2.500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- kulcstartó, hûtõmágnes, bögrék, pólók,

hátizsák

Színes és fekete-fehér fénymásolás,
nyomtatás, scannelés: 50 Ft/oldal                  
Laminálás A/4 és A/3 méretben:
100 Ft / oldal

Kommunális (jelölt) hulladékzsák 508 Ft / db
Zöldhulladékos zsák 100 Ft / db

SZELEKTÍV ZSÁKOT - papír, üveg, mûanyag
hulladéknak- CSAK A SZOLGÁLTATÓTÓL
(SIÓKOM, Siófok, Papfõdi u.3.) tudnak kérni,
illetve a kukásoktól, amikor a szelektív hulladékot
szállítják!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az ország
egész területére érvényes jegyekkel!
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Bankkártyát, OTP SZÉP kártyát elfogadunk
(december 31-ig átjárhatók a zsebek).

A honlap szálláshely anyagának frissítése
Felhívjuk a kedves szállásadók figyelmét, amennyi-
ben az interneten (/Szálláshelyek menüpont alatt)
továbbra is szeretnének megjelenni, az adatok,
árak, fotók módosítása, NTAK szám megadása sze-
zonig folyamatosan küldhetõ, azok javítása pár na-
pon belül történik. Kérjük, hogy a módosítást elsõ-
sorban elektronikus úton, e-mailben vagy személye-
sen az irodában tegyék meg. 
A szálláshelyek sikeres minõsítése esetén visszajel-
zéseket várunk annak eredményérõl, amelyet a
honlapon a szálláshely fõbb adatai mellett szeret-
nénk jelölni.

Nyitvatartásunk:
Novemberben és december 9-ig
hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére.
Hétvégén: ZÁRVA
November 22. (kedd) szakmai napon való részvétel
miatt ZÁRVA.
December 10-tõl 2023. január 31-ig ZÁRVA

Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel.: 84/345-290
E-mail:zamardi@tourinform.hu 
facebook.com/Tourinform Zamárdi
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KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI, ESEMÉNYEK

Az 1956-os városi ünnepségünkrõl pár mondatban: Benkõ Margit osztá-
lya adta az idei ünnepi mûsort. Méltó összeállítás volt, a gyerekek apait-
anyait beleadva adták elõ. Ezt követõen a kommunista diktatúra 40 évét
idézték meg visszaemlékezéseikkel a zamárdiak és a Zamárdiba betele-
pültek. Sok esetben ez a nyilvános közzététel volt a lélekbe „betokozó-
dott” szenvedés és fájdalom megvallása, kimondása. Ezért volt fontos az
elhangzásuk! A közösségi házi ünnepséget videovetítéses dalösszeállítás
zárta. Sok szerzõt megihletett a szabadságharc, ezekbõl a mûvekbõl válo-
gattunk. Az ünnepséget a diákok, az Önkormányzat és a Fidesz-KDNP
koszorúzása zárta. Október 23-án egy új megemlékezési forma zajlott a
sportpályán.
A szabadságharcosok útján – emlékfutás. Tizenegynéhányan jöttek el, ki-
csik, diákok és szüleik. 1956 méter volt a táv, majdnem öt kör. A résztve-
võk közül mindenki vitte futás közben a lyukas zászlót! Megható volt ne-
kem, hogy a célba egy kedves, belizei-magyar kettõs állampolgár édes-
anya futott be vele. Arra gondoltam, hogy szabadságharcunk tényleg
nemcsak világra szóló volt, de az egész világért is történt mint áldozatho-
zatal! Íme, pár ízelítõ a visszaemlékezésekbõl:

Egyik nap egyenruhás emberek jelentek meg nálunk. Minden szekrényt lepecsételtek. A vitrint is, amiben a gipszka-
csám volt. 
-  Nem szabad kinyitni!- mondták. Ez már állami tulajdon!
-  De ott van a kiskacsám, kérem szépen, az az enyém!
-  Most már nem! - és távoztak.
Kuláknak minõsítették a családunkat. Minden földünket elvették, semmink sem maradt. Gyûjtöttem a kétfillé-
reseket, nyakláncot fûztem belõle. Egyik nap anyukám arra kért, adjak neki belõle, majd „megadja“. Akkor még
volt valamennyi vásárlóértéke ennek a kis lyukas pénznek.

Kollégiumban laktam Székesfehérváron. Elsõs technikus diák voltam. A földszinti tanulószobában ültünk, mikor
kint kelepelni kezdett egy géppuska. A nevelõtanár felkiáltott: - Mindenki az asztalok alá! A kollégiummal volt szem-
ben az AVH-székház, azt lõtték. Egy sebesült miatt bezörgettek hozzánk. A tanár így szólt: - Ide nem jöhet be senki,
mert én felelek itt az összes gyerekért. Csak a folyosóra hozhatják be a sebesültet, hogy bekötözzék a sebét, aztán, ké-
rem, hagyják el az épületet! – A tanár 60-80 diákra felügyelve mondta ezt. Késõbb a Fehérváron tanuló összes
zamárdi diákért gépkocsit küldött az erdészet, így mindenki épségben hazakerült, igaz, mellékutakon mentünk, ke-
rülõkkel. Ez nagyon szép gesztus volt az erdészektõl! … Késõbb visszatérve a kollégiumba, felnéztünk a negyedike-
sekre, akik nemzetõrként, fegyveresen, váltásban ügyeltek az utcákon. A földszinti ablakon jártak ki-be, a rendkívü-
li idõknek megfelelõen. A mi évfolyamunkat 36 diák kezdte el, de a szabadságharc után csak 19-en maradtunk.

… Egy kora téli késõ estén vendégünk érkezett. Borostás, kalapos, hosszú kabátos ember. Érdekes módon mama
nem terített, nem kínált. Sírt. Feri bácsi az öccse volt. Suttogva beszélgettek, majd hosszas, könnyes búcsúzkodás
után Feri bácsi elment. Mamával ekkor látták egymást utoljára. Egész Amerikáig menekült. Mint megtudtam ké-
sõbb, nagybátyámat a Kisgazda Párt politikusaként – politikai elítéltként – börtönben érte a forradalom, onnan sza-
badították ki. November 4-e után menekülni kényszerült. Unokaöccsei a szökésben való segítségért Kistarcsán be-
zárva „nyaraltak” emiatt. Késõbb jött egy-egy karácsonyi jókívánság. Híreket, néha újságcikkeket rokonok, ismerõ-
sök hoztak személyesen. Én még találkozhattam vele, az 1970-es évek legelején hazalátogathatott. Készült hazajön-
ni, itt meghalni. Ez sem sikerült neki. Hamvait hozták haza a New york-i búcsúztatás után. Koporsója a címeres
magyar zászlóval volt betakarva egy ottani magyar kápolnában. Családi sírban, Endréden temettük el.

Már 56 után történt jóval, ötödikbe jártam. Akkoriban a szülõnek kellett beíratnia hittanra a gyereket. Édesanyám
aratásban volt, nem ért rá aznap. Bátyámnak szóltam, hogy vigye el az iskolába édesanyám írásos kérelmét. De ott
azt nem fogadták el, nem írták be nevemet a hittanosok közé, viszont én szerettem oda járni, meg mindig is hitta-
nos voltam elõtte. A hittan- órákra rendre beült egy kijelölt tanár, hogy figyelje, mik hangzanak el. Névsorolvasáson
a nevem nem hangzott el. Felállított ez a tanár, hogy mit keresek itt, és egy csattanós pofont adott az arcomra a hit-
oktató és a diákok elõtt. Sírtam, kizavart, haza kellett mennem. A szomszédos városból járt ki ez az orosztanárnõ.
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EGÉSZSÉGÕR KLUB

Közösségi Házunk a rezsicsökkentés végett a képviselõ-testület döntése értelmében megváltozott nyitvatartá-
si idõvel mûködik november közepétõl! Ez azt jelenti, hogy a klubok, körök, egyesületek karácsonyig hétfõn,
kedden, szerdán tarthatják rendezvényeiket. Januárban zárva lesz a ház. Februárban elõreláthatólag visszaáll
a háromnapos nyitvatartás, de ez még kérdéses. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap e szûkre sza-
bott rendben sem tudunk befogadni programokat a fûtési takarékoskodás miatt! Nem rajtunk múlik, megér-
tést kérünk! GP

KIRÁNDULÁS 

Október 6-án verõfényes napsütésben 11 fõ  indult  el
Budapestre.  Budapesten a Margitsziget felfedezésé-
re indultunk. A sziget 2800 méter hosszú a Margit hí-
dig, egykor több  részbõl  állt, amelyet a Duna horda-
léka alakított ki.Mai megjelenését három különálló
sziget a Festõ, a Fürdõ és a Nyulak szigetének össze-
kapcsolásával fejlesztették ki a XIX.szd. végén a Du-
na folyásának szabályozására. A mai nevét a 13.szá-
zadban Árpád-házi Margit hercegnõrõl, IV.Béla király
lányáról kapta.1790-ben az országgyûlés a szigetet
Sándor fõhercegnek adományozta, aki elkezdte a szi-
getet schönbrunni mintára kiépíteni.Késõbb öccsének
és Tost Károly fõkertésznek volt elévülhetetlen érde-
me a sziget máig megmaradt kiemelkedõ szépségének
kimunkálása.1867-ben 1200 méter mélybõl artézi kút
furásába kezdtek, erre alapozva született meg a hely
fürdõszigetté fejlesztésének terve. A víz napjainkban
két szálloda részére biztosít fürdési és gyógykezelési
lehetõséget. Ezenkívül két strand is mûködik a szige-
ten. 5 legendás hely található : 

- 1966-68 között telepítették át a magyar kultúra ki-
emelkedõ alakjainak bronz- és kõszobrait a Mûvész-
sétányra. A szobrok gyönyörû fák és bokrok szom-
szédságában igazán jó helyre kerültek (pl: Csoko-
nai,Balassi Bálint,Liszt Ferenc,stb). 

- A kápolna és a romok között található a 190 évvel
ezelõtt ültetett õsplatán fa,melyet megpróbáltunk kö-
rülölelni(átmérõje 635 cm.) . 

- Az Árpád híd felõli területen található a zenélõ Bo-
dor-kút , mely hû másolata az 1820-22 ben Marosvá-
sárhelyen emelt kútnak, mestere Bodor Péter. 

- A Víztorony 1911-ben készült,korábban a hatalmas
zöldövezet öntözésére és vízellátásának biztosítására
hozták létre.Hosszú ideje nem üzemel,mára állapota
leromlott. Az üzemeltetõ körbeforgó kávéházat és ét-
termet alakítana ki a tetején.

- A Szent Mihály kápolnát IV.Béla alapította Szûz
Mária tiszteletére,akinek még lányát, Margitot is fel-
ajánlotta. Margit 12 fõúri lánygyermekkel együtt egé-
szen a török megszállásig szolgálta itt az egyházat. 

- A Szikla- és Japánkertet az 1970-es években létesí-
tették, a vízgyûjtõk kis csatornákkal összekötött tó-
rendszert alkotnak,melyekben aranyhalak,taviró-
zsák,vadkacsák találhatók. Magyarország legnagyobb
méretû zenélõ szökõkútja május 1. és október 31. kö-
zött   szórakoztatja a kirándulókat.A Vadasparkot idõ
hiányában már nem tudtuk megtekinteni, mert 14
órától 1 órás dunai hajózáson vettünk részt. Fülhall-
gatón keresztül kaptunk információt az Árpád híd és
Rákóczi híd közötti partszakasz nevezetességeirõl.
Remélem sikerült felkelteni érdeklõdéseteket, és ti is
felkeresitek majd egy egynapos kirándulás keretében
ezt a gyönyörû szigetet.Este 6 órakor  kellemesen el-
fáradva érkeztünk haza.

Perge Kriszta



2022. november 17.oldal Zamárdi Hírmondó

Prosztataszûrés eredménye.

2022 október 8-án került sor a MentsManust
–Movember Magyarország Egyesület szervezésében a
szûrésre.A végleges létszám 56 fõ volt. Sajnos  leg-
alább 10 fõ lemaradt, mivel jó magyar szokás szerint
az utolsó pillanatban jelentkeztek, viszont csak annyi
„kazettát” hoztak a vizsgálathoz, amennyi az eredeti
létszám volt. Az eredmény a 2022. évihez képest rom-
lott, az 56 fõbõl 45  fõnek volt normális ,9 fõnek volt
4-10 között, 2 fõnek 25-50 között volt a PSA értéke.
Remélem, hogy akiknek az asszisztens ajánlotta, azok
elmentek további urológiai vizsgálatra.
2021-ben 10 % volt azoknak a száma, akiknél eltért az
érték, ez 2022-ben majdnem 20 % volt. A szûrésre a
felhívást idén is már július, augusztus ,szeptemberben
is közzétettük a Zamárdi Hírmondóban, de úgy lát-
szik, a nyaralási idõszak miatt nem vették figyelembe.

50 év felett feltétlenül szükséges lenne évente PSA
szûrésre elmenni!

2022. október 28-án dr.Rápolti Ildikó reumatológus
látogatott el hozzánk. Elõadásának fõ témája a csont-
ritkulás volt. Elmondta, hogy a csontsûrûség mérése  a
világon mindenhol egyformán mûködik. Magától a
röntgensugártól nem kell félni, mert minimális a ka-
pott sugár.Változott a kezelés, ma csak akkor szüksé-
ges kezelés, ha fokozottan törékeny a csont.Ha nincs
az elõzõ méréshez képest változás , szünetel a kezelés.
1 év után kontroll van. A betegek 20 %-a ,akik a gyors
csontvesztésbe tartoznak. Kiemelte, hogy a D vitamin

nem „vitamin”, hanem hormon, a felesleget a szerve-
zet kiüríti, nem tudjuk túladagolni. Októbertõl áprili-
sig normál testsúly esetén napi 2000 E szedése szük-
séges, nagyobb súly esetén 3000 E szükséges. Felhívta
a figyelmet, hogy a gyorséttermi ételek  élelmiszer -
adalékokat  tartalmaznak, melyek sajnos lebontják a
D vitamint. Egy résztvevõ rákérdezett a D vitamin
mérésére. A doktornõ  elmondta, hogy tudják mérni a
szintjét, azonban nagyon drága, ezért nem lehet min-
denki részére ingyenes szûrésként  biztosítani. Felhív-
ta a figyelmet  az idõskori  esésekre, mert a comb-
nyaktörést szenvedõk 30 %-a statisztikák szerint saj-
nos meghal. Nem a csonttörésbe, hanem a kísérõ be-
tegségekbe ( tüdõgyulladás,stb.) Köszönjük  a doktor-
nõnek az ingyenes elõadást.

2022 december 3-án 15 órakor Dr. Csellár Zsuzsanna
bõrgyógyász,kozmetológus és klinikai onkológus fog
elõadást tartani. Mindenkit szeretettel várunk. Az
elõadás ingyenes.

2022 december 3-án 16,30 kor lesz a szokásos„szere-
tetvendégségünk”, melyre minden tagunkat szeretet-
tel várunk.   
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NABE HÍREK

2022. november 7-i csoportgyûlésünkön díjaztuk az „Õszi portaszépítõ” versenyünk résztvevõit.

I. helyezett:   Arnoldné Lászik Viktória

II. helyezett:  Kovácsné Grabarics Ditta

III. helyezett: Perényi Anna Krisztina

Polgármester úr által felajánlott könyvutalványokat vehettek át.

Különdíjas lett: Zamárdi Polgármesteri Hivatal
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Fábián Gáspár, a templomépítõ

(„Mi van magával, Fábián úr?! 
Ön minden fel-
adatát toronnyal
díszíti“!)
Valóban, Fábián
Gáspárt legin-
kább temp-
lomépitõként is-
merhetjük, és
ahogy önéletraj-
zi visszaemléke-
zésébõl kiderül,
kedves tanára,
Nagy Virgil már
egyetemi évei
alatt észrevette
ez irányú vonzó-
dását.

Legjelentõsebb hagyatéka, az Üllõi úti Szent Kereszt
templom, a Szondi utcában található Szent Család, a
Haller téri Páli Szent Vince, vagy a székesfehérvári
Prohászka Ottokár- emléktemplom.
Ezen a héten dr. Fábián Gáspár munkásságát
elevenítjük fel.

Fehérvárról a mûegyetemre.

A túlnyomórészt a két világháború között  alkotó,
konzervatív szemléletû építész kétségkívül a korszak
egyik legtöbbet foglalkoztatott építõmestere volt.
Majd 90 épület kötõdik a nevéhez, köztük több mint
40 katolikus templom. A forrásokból kiderül, hogy
Fábián Gáspár magyar kisnemesi családban született
1885. január  2-án Székesfehérváron. Apai felmenõi
közül generációk óta építõmesterek, kõmûvesek és
ácsok kerültek ki. A jeles érettségi után bátyja taná-
csára a mûegyetem építész szakosztájára iratkozott
be, és egy fehérvári jezsuita ajánlására bekerült a
Szent Imre Kollégiumba. Az itt eltöltött évek megha-
tározóak voltak szellemi és lelki fejlõdése szempontjá-
ból. Az egyetemi évei alatt több pályázatot is nyert. A
diploma kézhezvételét követõen 1908 októberében
bevonult egyéves önkéntesnek, sikeresen letette az
utász hadnagyi vizsgát, majd visszakerült a mûegye-
temre, és két évig Nagy Virgil tanársegédjeként dolgo-
zott. Szakmai karrierje felfelé ívelt, amikor 1914-ben

kitört az elsõ világháború. Július 31-én vonult be a bu-
dapesti 4. utászezredhez, és hamarosan az orosz harc-
térre vezényelték. Egy évnyi harctéri szolgálat után tí-
fuszos lett, és hét hónapra hadikórházba került. Visz-
szatérése után újabb nehézségekkel kellett szembe-
néznie:megtakarítása elértéktelenedett. Mivel a harc-
térre nem térhetett vissza, rokkantállományú tisztként
közgazdász diplomát szerzett, azután sikerült tanár-
ként elhelyezkednie,azonban pedagógusi fizetésébõl
nem tudta eltartani a családját,ezért  a tanítás mellett
újságírónak állt, közgazdasági rovatvezetõ lett a Vass
József által szerkesztett Új Lapnál. Szerencséjére
Vass József nem csak az újságírásban volt érdekelt.
Amikor Vass a kultusztárca élére került, azonnal párt-
fogásába vette.

Megbízta a pavilon rendszerû Mester utcai fõgimnázi-
um- ma Fáy András technikum-tervezésével és felépí-
tésével.Az iskola mai otthona 1922-1928 között épült
fel Fábián Gáspár és  Lechner Loránd tervei alapján.
Ez idõ tájt fejezte be a Madarász utcai gyermekkorhá-
zat, valamint a nyíregyházi, a kisvárdai és a szekszárdi
közkórház épületeit. Legjelentõsebb és talán legis-
mertebb iskolaépülete a budai Szent Margit leány-
gimnázium épülete, mely a megrendelõ kérésére neo-
barokk stílusban készült.Közben Fábián az írással sem
hagyott fel. 1921 január 1-jétõl 1932-ig õ volt az Ybl
Miklós által alapított Építõ Ipar- Építõ Mûvészet fõ-
szerkesztõje.

A rendkívüli munkabírású építész a templomépíté-
szetben elsõként a korábban használt mészkõ helyett
az  Üröm és Pilisborosjenõ környékén bányászott kõ-
típust alkalmazta, mely nemcsak tartós és szép, de
rendkívül olcsónak  is számított, hiszen alig volt drá-
gább a vakolatnál.
Fábián fõ mûvének az 1933-ban felszentelt székesfe-
hérvári Prohászka Ottokár- emléktemplomot tekin-
tette, amely a római Pantheont idézõ óriáskupolájával
teljesen kilóg az életmûbõl.

Fábián 1936-ban agyvérzést kapott, majd 1938-ban
nyugíjba vonult. Az építész és családja is a Prohászka-
emléktemplom kertjében nyugszik, emlékére 1990-
ben mellszobrot is állítottak.

Összejövetelünk folytatásában Bráder Lajosné Fábián Katalinnal – nagyapjáról, dr. Fábián
Gáspár építész, költõrõl- beszélgetett Gál Péter.



„A mûvész semmit nem ér tehetség

nélkül, de a tehetség semmit nem ér

munka nélkül.“

(Emile Zola)
A Berkenye-kör tagjai két meghívásnak tettek eleget
októberben. Az egyik irodalmi esemény Kiskunhala-
son október 8-án, a másik október 28-án Kazincbarci-
kán volt. A szervezés Berkenye-köri tagunknak, Re-
ményi Tamásnak és feleségének, Adriennek köszön-
hetõ. A sikeres bemutatkozáson mindkét település
irodalmi csoportja jelezte, (mivel hallották a táborunk
hírét) szívesen részt vennének a zamárdi Balatoni Író-
tábor rendezvényén. Megtisztelõ, elismerõ vélemé-
nyüket megköszönve, természetesen szívesen és
örömmel látjuk az érdeklõdõket, az alkotókat. 
November 26-án, szombaton, 16 órai kezdettel
Régenyi Adriána kiállítására hívjuk kedves közössé-
günket a Közösségi házba (Honvéd utca 6.). Adriána
Fonyódról érkezik hozzánk, de zamárdi kötõdése is
fellelhetõ, hiszen rokonai itt élnek. 2019-ben kezdett
foglalkozni festészettel Simon M. Veronika tanítvá-
nyaként. 2022-ben megkapta a Special Method Vers-
ion Festõmester diplomát, a Különleges festésze-
ti módszerek festõmestere címet. A Szõlõsgyöröki
Alkotókör vezetõje, ahol örömfestést tart, vala-
mint otthon, Fonyódon is alkotómûhelyt vezet.
2021-ben Geiszler József-díjas, a budapesti
Cserhát Mûvészkör „Megújulás“ címû pályáza-
tán Képzõmûvészeti különdíjat nyert 2022-ben.
Kedvenc stílusa a modern-absztrakt képek, a
szürreális témák, de szívesen festi meg a Bala-
ton ezernyi változásait is. A Home staging cég
rendszeresen rendel tõle különbözõ témájú
festményeket. Tagja több mûvészkörnek, de leg-
büszkébb a Fonyódi Sirály Art tagságára. Több
önálló és festõtársakkal közös kiállítása volt már
szerte az országban.
Ezen a délutánon ismét találkozhat a közösség
Zádeczki Ildikóval, aki Balatonföldvárról érke-
zik hozzánk. Hangmeditációs (Balatoni Lélek-
hangoló Központ) elõadásában verseket kísér a
teremtés lélekemelõ hangjaival. A különleges
rezgésszámú hangtálak különös hatással bírnak.
Lélekemelõ és nyugtató hatásúak, de csak az ér-
tõ kezekben. Elmélyült hallgatásuk felüdülést
ad.
Lassan 2022-es év végére érünk, közeledik a ka-
rácsony és újév. Egyesületünk december hóna-
pot az elcsndesedés, a család felé fordulás idõ-
szakának tartja, ezért rendezvényt nem tartunk
ebben a hónapban.
Alapszabályunkat még ebben az évben, a törvé-
nyi változások követésére módosítjuk. Sajnos,

ez jelentõs ügyvédi költséggel jár, de bízzunk abban,
hogy 2023-ra találunk az egyesület mûködtetéséhez
támogatókat, és pályázatokat is indítunk. November
hónapban 2 fõvel (Szántód és Balatonszárszó) január
hónapban 1 fõvel (Budapest) bõvül egyesületünk lét-
száma, de már van közöttünk nem csak Somogy me-
gyei, hanem hajdúnánási, dabasi és dunaújvárosi alko-
tó is. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy egyesüle-
tünk munkájának elismerése teret kap az alkotók kö-
rében.
Köszönjük azoknak a támogatását, akik eseményein-
ken jelenlétükkel megtisztelnek  bennünket, érdeklõ-
dést mutatnak a kortárs írók, festõk alkotásai, a fiatal
zenei tehetségek törekvése iránt. Köszönjük a 2022-
ben erkölcsi és anyagi támogatást nyújtók önzetlen se-
gítségét is.
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Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület hírei

Idei utolsó rendezvényünkre egy festményt ajánlott
fel Regényi Adriána, amelyet tombolán sorsolunk ki.
A tombola ára 200 Ft. Várjuk Önöket a rendezvény
utáni baráti beszélgetésre, szeretetvendégségre, no-

vember 26-án 16 órára a közösségi házba!
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Köszönjük szépen Zamárdi Város Önkormányzatának
a lehetõséget jótékonysági bálunk megtartására!
Köszönjük mindenkinek a sok és értékes tombola felajánlást,
mellyel rendezvényünk sikeréhez hozzájárultak.

Zamárdi Csoport

Szakáli Anna:
Advent hajnala

Hajnal hidegében
zúzmara a fákon,
advent fényeibõl 
születik karácsony.
Békés csendességben 
támad fel a lélek,
várakozás hozza 
az örömöt néked.

Halkan szólj, kedvesen,
szavad is csak kérjen,
mintha titok élne
mindenki szívében.
Ugye nem haragszol?
Béke lakik benned?
Várakozz derûsen,
könnyed lesz a szíved.

Ha hitben erõs vagy,
senki meg nem bánthat,
gyertyavivõ angyal
reménységgel várat.
Majd jõ a szeretet
szelíd békeségben,
Isten küldte gyermek
világra szülessen.

Rejtve van elõttünk,
bár sejtjük a sorsát,
mégis csodát várunk, 
s zengjük a hozsannát.
Együtt örvendezünk
advent fényeinek,
hogy magához öleljen
hit, remény, szeretet.

Amint az éj után
születik a hajnal,
lelkünk sötétsége
úgy telik vigasszal.
Utat mutat minden
jó ember számára,
s felragyoghat lelkünk 
igaz tisztasága.

Zamárdi Város Önkormányzat
Család-és Gyermekjóléti szolgálata

Zamárdi, Kossuth L. u. 16.
Tel.: 84/349-040, Mobil::06 30/988 -6425

Tisztelt lakosság!

Szeretném megköszönni a rengeteg ruha és tárgyi adományt, amit az
elmúlt idõszakban kapott a szolgálat.
Továbbra is lehetõség nyílik, hogy a kapott adományokból a családok-
nak, illetve az egyedülállóknak ingyenesen ruha és tárgyi adományt
adjak a szerdai napokon 8.00-15.00 óra közötti idõben, telefonos
egyeztetés után.
Telefonszám: 06309886425
Várok szeretettel mindenkit!

Incze Ágnes
családsegítõ

Zamárdi, 2022.11.08.

Zamárdi Város Önkormányzat
Család-és Gyermekjóléti szolgálata

Zamárdi, Kossuth L. u. 16.

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Családsegítõ: Incze Ágnes
Ügyfélfogadási idõ:

2022. november 11-tõl visszavonásig.

Szerdai napokon 8.00-15.00 óra között az irodában
8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16. szám alatt személyesen,

idõpontegyeztetés szükséges a 06-30-988-6425 telefonszámon.
Ingyenes ruhaosztás szintén a szerdai napokon az irodában.

Telefon: 06-30-988-6425,
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

E-mail: inczeagi.zamardi.csaladsegito@gmail.com
Szociális gondozó és ápoló: Juhászné Herczeg Anikó

Mobil:06-30-855-1736
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KARITÁSZ HÍREI

„Semmi sem köny-
nyebb, mint szeretni;
semmi sem nehe-
zebb, mint szeretni...“
/Laconi Szent Ignác/

Augusztusi híradá-
sunk óta nem sok lát-
ványos esemény tör-
tént karitász  csopor-
tunk életében, de ez
nem jelent tétlensé-
get. A legtöbb munkát

a szinte naponta érkezõ ruha - és egyéb ado-
mányok feldolgozása adja.

Mielõtt polcra - vagy zsákokba - kerülnének
minden egyes darabot át kell néznünk, mert a
legjobb szándék mellett is elõfordul, hogy gép-
rongynak valóra akadunk. Miután Zamárdiban
a többszörösét hozzák annak, amire a
helyi rászorulóknak szükségük van, na-
gyon sok felesleg gyûlik össze. Október
5-én Potonyból jöttek egy platós teher-
autóval, és 28 zsák ruhanemût, konyhai
eszközöket, tévéket vittek el tõlünk. A
Családsegítõ és a Máltai Szeretetszol-
gálat adományaival kiegészítve meg is
telt az autójuk. Tartalma jó helyre került:
olyan emberek kapták, akik minden
hasznosíthatónak örülnek, és hálásak
érte.  Sajnos, az augusztusi újságban
megjelent felhívásunk - centrifuga egy
rászorulónknak - nem járt sikerrel; hát-
ha azóta valaki tudna segíteni...

Szeptember 17 -én a megye karitászos
önkéntesei - a Covid okozta hosszú
szünet után - Bárdudvarnokon, a Porta
Pacisban találkoztak. Lelki feltöltõdést
jelentettek számunkra /is/ vezetõnk,
Feketéné Márti, Varga László püspök és
Világos Krisztián atya elgondolkodtató,
útmutató szavai. Oklevelet kaptak
mindazok - csoportunk tagjai is -, akik
az ukrán menekültekkel kapcsolatos
munkálatokból kivették részüket.

Szeretném felhívni kedves Olvasóink fi-

gyelmét az adventi élelmiszergyûjtésre. De-
cember 3-án, 4-én, 10-én és 11-én - szentmi-
sék elõtt - a templomban elhelyezett kosárba
tudják tenni adományaikat. Van erre lehetõsé-
gük 5-én, hétfõn is - fogadóóráinkban - a Fõ
utca 107 alatti épületben. Az összegyûlt élelmi-
szer karácsony elõtt a helyi rászorulók között
kerül kiosztásra.

Segítõkészségüket, támogatásukat elõre is kö-
szönjük!

Telefonos elérhetõségünk:

84 - 348 - 524,  30 - 373 - 4760

Fogadóóráink: minden hónap elsõ hétfõjén 14-
16 óráig.

Bemné Schneider Mária
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Református istentisztelet:

Helyszín:

Közösségi Ház kisterme

minden vasárnap délelõtt

10 órakor

Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com

Lelkész: Apostol Anna Klára

Plébániatemplom hétköznap:
Hétfõ                                    -----
Kedd:                                   17:00

Szerda:                                   7:30

Csütörtök:                            17:00

Péntek:                                   7:30

Szombat:                              17:00

Vasárnap:                               9:00

Kápolnában:                        nincs

Balatonendréden:              10:30
Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

- Bontást

- Külsõ-belsõ

átalakítást

- Vízszigetelést

- Burkolást

-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést

- Kõmûves munkákat

- Gipszkartonozást

- Festést,mázolást

- Asztalos és-

- Ácsmunkákat

Zamárdi plébániatemplom: Fõ u. 1.

MISEREND

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

Hivatalos idõk a plébánián :
Hétfõtõl-péntekig: 8.00-12:00
Plébánia telefon száma: 84/348-925, 06/30 190 2818

Az temetés esetén változhat a miserend

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

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Kiss-Ék

2022. november 23.oldal Zamárdi Hírmondó



Nyári fellépéseink után szeptemberben újult erõvel
kezdtük el a munkát. Meghívást kaptunk a Siófoki
Nõi Kar 50 éves jubileumi ünnepségére, melyen a
Siófoki Férfi Dalkörrel mint vendégkórusok szere-
peltünk. 2022. november 05-én a Kálmán Imre Kul-
turális Központban a rendezvény egyik mûsorszá-
maként nagyon jó hangulatú koncertet adtunk a kö-
zönség nagy örömére. Az ünnepi vacsorán tortával
köszöntöttük a születésnapos kórust.

Gõzerõvel készülünk a mára már hagyományossá
vált karácsonyi koncertünkre is. Elõreláthatólag
2022.12.18-án, vasárnap 18:30 órától leszünk látha-
tóak és hallhatóak Zamárdiban, a plébániatemp-
lomban. De kérjük, a pontos részletekért kísérjék fi-
gyelemmel Facebook oldalunkat, valamint plakátja-
inkat.

Idei koncertünk rendhagyó lesz, mert a balaton-
szárszói Soli Deo Gloria kórus is fellép majd.  

Júniusban már másodszor vettünk részt az általuk
szervezett Balatonszárszói Nemzetközi Kórustalál-
kozón. Jó barátságba kerültünk velük, ezért viszon-
zásként meghívtuk õket vendégszereplésre, egy
közös koncertre.

A karácsonyi hangversenyre mindenkit szeretettel
várunk!

A következõ évet január 6-án egy újabb fellépéssel
indítjuk. Felkérést kaptunk a Somogy Megyei Ön-
kormányzattól, hogy a Hotel Wellamarinban meg-
rendezésre kerülõ Megyenapon mint Zamárdi vá-
ros kórusa dalainkkal színesítsük a programot.

Reméljük, hogy a 2023-as év – a 2022-es évhez ha-
sonlóan – élményekkel teli év lesz a Zamárdi Nõi
Kar számára.

CRI/KT

Zamárdi Nõi Kar


