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Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag,
boldog újévet kíván Zamárdi Város Képviselõ-testülete!
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Örömmel tudatjuk, hogy a Zamárdi Bölcsõde meg-
nyitotta kapuit, a dolgozók pedig nagy szeretettel
fogadták azokat a kisgyermekeket, akik elsõként
vehették birtokba az új épületet. A beszoktatás már
jelenleg is zajlik. 

Az óvodában az õsz utolsó hónapjában az
egészségvédelemmel, betegségmegelõzéssel, az
orvosok munkájával foglalkoztunk. Fontos
tudatosítani a gyerekekben, hogyan tudják saját
maguk és társaik egészségét megóvni. A helyes
orrfújás, réteges öltözködés, vitaminokban gazdag
ételek fogyasztása mind ide tartozik. 

November második hetében elmeséltük a
gyerekeknek Szent Márton legendáját, illetve a
Márton-naphoz köthetõ népi hiedelmeket, nép-
szokásokat, idõjóslást is megismertettük velük.
Különbözõ technikákkal készítettünk libuskákat és
libás énekeket, mondókákat is tanultunk.
Morzsoltunk kukoricát, játszottunk, számoltunk a
kukoricaszemekkel.

11-én Márton-napoztunk. A délelõtt folyamán a
gyerekekkel közösen „libagégét” sütöttünk.
Segítettek tojással megkenni a tésztát, majd sajttal
és szezámmaggal szórták meg a tetejét. A tor-
nateremben az óvó nénik egy témához illõ elõadás-
sal kedveskedtek a gyerekeknek, „A libák és a
róka” címû mesét dramatizálták. Az elõadás nagy
sikert aratott, tele volt humorral, amin az ovisok
önfeledten tudtak nevetni. Interaktív is volt, hiszen
az általuk is ismert dalok éneklésébe bekapcsolód-
hattak. Az elõadás után közösségépítõ erõvel bírt a
közös zenés néptánc. Amikor a
gyerekek kellõen elfáradtak és
megéheztek, megkínáltuk õket a
frissen kisült libagégével, ami pil-
lanatokon belül elfogyott. 

Következõ témahetünk a testünk,
testrészeink, érzékszerveink
megismerése volt. A fejlesztõ
játékok segítségével a gyerekek
jobban megismerhették saját

magukat életkori szintjüknek megfelelõen.

Az õszi idõszakot ezzel a témakörrel le is zártuk, és
megkezdtük az adventi készülõdést. Elõkerült az
adventi koszorú és naptár is, amely támpontot ad a
gyerekeknek a várakozásban. Az udvaron lévõ
adventi koszorút minden héten körbe álljuk, és
közösen meggyújtjuk rajta a következõ gyertyát.
Minden csoport készített mézeskalácsot,és
ünneplõbe öltöztettük a csoportszobákat.
December 4-én a városi piactéren szerepeltünk a
gyerekekkel a 2. gyertyagyújtás alkalmából, szépen
csilingelt együtt a hangjuk, mikor énekelték a
karácsonyi dalokat.Büszkék voltunk rájuk. A ren-
dezvényt összekötöttük egy jótékonysági vásárral,
amit szép bevétellel zártunk. A teljes összeget a
Zamárdi Óvoda és Bölcsõde gyermekeire fordítjuk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a
szülõknek, akik valamilyen formában támogatták,
segítették a vásár megvalósulását!

Az ovisok egyik kedvenc idõszaka a Mikulás-várás.
A nagyszakállút a különbözõ dalokkal, versekkel
próbálták csalogatni. Játékuk során szívesen
öltöztek be rénszarvasnak, Mikulásnak és eljátszot-
ták, hogyan viszi az ajándékokat a gyerekeknek. 

6-án reggel minden kis ovis fényesre pucolta a kis-
csizmáját és várta, hogy mikor telik meg
ajándékkal. Az óvó nénik egy aranyos bábelõadás-
sal lepték meg a gyerekeket a tornateremben. A
gyerekek legnagyobb meglepetésére ez idõ alatt
töltötte meg a Mikulás a kiscsizmákat. Mindenki
boldogan bontogatta és nézegette a csomagot. 

ÓVODAI HÍREK
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Az elkövetkezendõ hetekben pedig már a karácsonyra fogunk készülõdni. 

A Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde dolgozói nevében kívánunk mindenkinek 

békés, áldott karácsonyt és sikerekben gazdag boldog újévet!
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November 14-én és 17-én a 4. osztályosok vettek részt a bemeneti kompetenciamérésen. Bizony, ne-
kik még a géphasználattal is meg kellett birkózniuk.

16-án a 6. osztályosok látogattak el a fogorvos bácsihoz és a védõnénihez.

21-én zajlott az ötödikesek mérése. Ezen a napon szerveztük iskolánkban a Zrínyi Ilona
matematikaversenyt, melyen 13 diákunk mérette meg magát.

Novemberben zajlottak a Bolyai anyanyelvi csapatverseny iskolai és megyei fordulói, melyen 4 fõs
csapatok vehettek részt. A mieink ismét kitettek magukért.

A Baranya, Tolna és Somogy megyei értékelésben ugyanolyan kiemelkedõ eredmé-
nyeket értünk el, mint az elõzõ években. A 8. osztályosok /BÖLCSIK ROZI,
DURKÓ BLANKA, IBERPAKER BORÓKA, TAKÁCS JÁZMIN/ MÁSODIKOK
lettek, csakúgy, mint az ötödikesek /BUNEVÁCZ MIHÁLY, PINTÉR SEBESTYÉN,
SILINGI ENIKÕ, KIRÁLY BALÁZS. A hetedikesek csapata a 3. helyet szerezte
meg /JÁRÓ ANNA ZORKA, TÓTH LARINA, EIDENPENZ LILLA, NAGY ÁKOS/.
Ez a 3 csapatunk részt vehetett az országos verseny írásbeli fordulóján. Somogy me-
gyében összesítésben iskolánk tanulói voltak a legeredményesebbek.

December 6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A kicsik nagy lelkesedéssel és szép énekekkel fo-
gadták. Senki nem maradt ki az ajándékozásból. A Máltai Szeretetszolgálat jóvoltá-
ból iskolánk környékén is számtalan ajándékcsomagot találtunk. Köszönjük szépen!

A hetedikesek délután Székesfehérvárra utaztak, 

a Vörösmarty Színházban „A padlás” címû nagysikerû darabot tekintették meg.
December 16-án 2 év szünet után ismét karácsonyi vásárt szervezünk iskolánkban.
A téli szünet december 22-én kezdõdik, és január 9-én jövünk újra iskolába.

*

Bolyai Matematika csapatversenyen az 5. osztályos csapat / BUNEVÁCZ MIHÁLY, KIRÁLY BA-
LÁZS, PINTÉR SEBESTYÉN, TORJAI JOHANNA/ megyei 3. helyezést ért el, így az országos for-
dulón is képviselhették Somogy megyét.

A 6. osztályos csapat /BALATONI HUBA, HORVÁTH-HAJMÁSI ELÕD, POHNER RICHÁRD, VE-
RES DORIÁN/ megyei 4. helyezést ért el.

Mindenkinek békés, boldog ünnepeket, egészséges, sikeres újévet kívánunk!

H.J.

ISKOLAI HÍREK

Bolyai osztály Bolyai osztály
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Bolyai 5. osztály

Bolyai 8. osztály

Bolyai 7. osztály
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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 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 100 Ft / oldal

Kommunális (jelölt) hulladék zsák 508 ft / db
Zöldhulladékos zsák 100 ft / db

SZELEKTÍV ZSÁKOT - papír, üveg, mûanyag hul-
ladéknak- CSAK A SZOLGÁLTATÓTÓL (SIÓKOM,
Siófok, Papfõdi u.3.) tudnak kérni, illetve a kukások-
tól, 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 (decem-
ber 31-ig átjárhatók a zsebek).

A honlap szálláshely anyagának frissítése
Felhívjuk a kedves szállásadók figyelmét, amennyiben
az interneten (/Szálláshelyek menüpont alatt) továbbra
is szeretnének megjelenni, az adatok, árak, fotók
módosítása, NTAK szám megadása szezonig folya-
matosan küldhetõ, azok javítása pár napon belül
történik. Kérjük,  hogy a  módosítást  elsõsorban  e-
lektronikus úton, e-mailben vagy személyesen az
irodában tegyék meg. 
A szálláshelyek sikeres minõsítése esetén vissza-
jelzéseket várunk annak eredményérõl, amelyet a hon-
lapon a szálláshely fõbb adatai mellett szeretnénk jelöl-
ni.

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

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 
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Közösségi házi hírek, események

November utolsó hétfõjén Szentes László, a
Magyar-Lengyel Baráti Társaság Somogy megyei
csoportjának elnöke egy sokáig Krakkóban lap-
pangó naplót ismertetve tárta fel elõadásában
Zamárdi múltjának egy különös fejezetét: az 1939
szeptemberétõl 1940 nyaráig itt menedéket talált
lengyelek történetét. A mai ukrajnai háborús
helyzet optikájában nézve az akkor történteket át-
érezhettük, mily nagy tragédia, amikor valaki el-
veszíti otthonát, vagyonát, tárgyait, hétköznapi és
ünnepi világát, és egy szál ruhában élve, szalma-
zsákon hálva kell folytatnia életét. Nagyszerû volt
hallani, hogy az akkori magyar hatóságok mily
nagy szervezettséggel és odaadással tettek meg
mindent, hogy lengyel testvéreink néhány hét
alatt emberi körülmények között lakhassanak. A
menekültek viszonzásképpen betlehemezéssel,
színdarabbal, kórusénekléssel, focimeccsi part-
nerséggel kapcsolódtak be a község életébe. Ami
külön megható, hogy a május végén érettségizett
lengyel fiúk szeptemberben már az afrikai had-
színtéren harcoltak a hazájukat lerohanó németek
ellen angol kötelékben. A napló kétnyelvû könyv-
formátumú megjelenését Zamárdinak is támogat-
nia kell majd, erre biztatok, és reméljük, városunk
15 éves évfordulós ünnepségén a lengyel
testvértelepülési küldöttségnek már ezzel kedves-
kedhetünk. Persze, ebben csak reménykedhetünk,
mert nem mi jelentetjük meg a naplót.
Január elsején indul a Petõfi 200 országos prog-
ram. Megosztanék a kedves olvasókkal egy felve-
tést, miképp tisztelegjünk mi is nagy költõnkre
emlékezve és költészete iránt: javaslom, hogy
megfelelõ formátumú és minõségû laminált lapo-
kon – fõképp a szezonra koncentrálva – 200 Petõ-
fi-vers legyen kifüggesztve hónapokon át. El tu-
dom ezt képzelni magánházak kerítésén, falán,
vendéglõkben, intézményekben, parti öltözõfül-
kéken… Ne csak a napfény járja át életünket, ha-
nem nagy költõnk költészete is. Hozzátenném, vá-
rosi, intézményi ünnepségeinken, programjaink-
ban is legyenek ott jövõre Petõfi versei! Ne csak
nemzeti ünnepeink alkalmával, hiszen bõven van-
nak a természet nagyszerûségét, a bort, a szerel-
met, a humoros élethelyzeteket lefestõ költemé-
nyei.
December 5-én megjelent a zamárdi kisgyerme-
keknek Szent Miklós püspök, a Mikulás. Nagyon
meghatotta õt, hogy a lurkók neki is adtak ajándé-
kot! Hálásan köszöni mindegyiket, és megkérte a
Hírmondó szerkesztõit, hogy közülük egy rajzot
tegyenek közzé! Még arra is buzdít a Mikulás, ne
csak sürögjünk-forogjunk az ünnepi készülõdés-
ben, mint a lendkerekes egér, hanem mindennap
legalább tartsunk pár perc csendet! A csend a lel-
künk ajtajának kulcsa ugyanis! Kedves Gyerekek!
Tudtok-e egy percig behunyt szemmel csendet te-
remteni magatokban?
És ha már adventban járunk, a Közösségi Ház
munkatársainak is illendõ egy szép karácsonyi és
az új esztendõre vonatkozó gondolatot közzéten-
ni ajándékképpen:

Élt egy szabómester, szíveket foltozott.
Hozzá a sok ember, sok-sok munkát hozott.
Mert a szép szívüket sok sérelem érte,
s bár a szabó bérét vastagon megkérte,
ki sem látszott sajnos, a temérdek munkából,
s a szabómûhelytõl egy nap sem volt távol.
Nagyon unta pedig e monoton munkát.
Mindig csak ugyanaz! Hidd el, te is unnád!

Kíváncsi lett tehát, a szívet mi bántja,
mi okozza vesztét, mért romlik el pántja?
Hová lesz belõle a sok tiszta érzés,
mért ül ki színére megszakadás, vérzés.
Miért változik meg mesés dobbanása,
s amikor kiürül, a csend koppanása
mért okoz fájdalmat, úgy hogy belé szakad,
ez a sok fájdalom, vajon mibõl fakad?

Egy napon úgy döntött, utána jár végre,
miért fáj a sok szív, miért hullik vére.
Letette a munkát, bezárta a boltot,
s indult, hogy megnézze, a szív mért nem boldog.
Álruhában járta végig a világot,
feljegyezte sorban, amit útján látott.
Sok magányos szívvel hozta össze sorsa,
amibõl hiányzott a szeretetmorzsa.

A hit, a bizalom elfogyott belõlük,
szeretetlenséget láthatott csak tõlük.
Haraggal és dühvel, méreggel bélelték,
nem csoda, párjukat sehogyan sem lelték.
Irigység és önzés, félsz uralta õket,
látott férfiakat, hitet vesztett nõket,
a szívük mélyérõl, a szeretet hiányzott,
szomorúság, bánat mételye virágzott.

Mind a pénzt hajszolta, s jónak lenni féltek,
bezárták szívüket, s mind maguknak éltek.
Kedves ölelésben sohasem volt részük,
elromlott motorjuk, legfontosabb részük.
És a szabó tudta, szükségük van másra,
nem csak szívcserére, vagy kijavításra:
a sok embert inkább tanítani kéne,
a szeretet tudása mindükre ráférne.

Nem aludt éjszaka, s mit hozott a reggel?
Körülvette magát sok-sok kisgyerekkel.
Árva kis lelkeket fogadott magához,
és ekképpen kezdett újra a dolgához.
Minden megfoltozott szívhez járt egy gyermek,
aki akkor boldog, ha reá figyelnek.
Hitte, hogy a jó szív csak azon fog múlni,
képes-e gazdája a gyermektõl tanulni.

Mert a kisgyerekek tiszta szívvel élnek,
szeretetet adnak, ölelést cserélnek,
mosollyal, hálával gyógyítják a szívet,
tõlük lesz boldogabb, nyíltabb a tekintet.
És Õk nem csak adnak, szeretetet várnak!
Otthonban, és szívben meleget csinálnak.
Örömmel lelkedet szép fehérre festik,
s meggyógyul a szíved, ha figyelsz rá estig.

Mert, ha az emberek megtanulnak adni,
és begyógyult szívük képes befogadni,
mikor egész évben van öröm-ajándék,
s nem csak karácsonykor ébred fel a szándék,
akkor szív-szabóra soha nem lesz szükség,
szeretettel telve a szép szívek büszkék.
Végre, a jósággal telik meg világunk,
mikor egész évben csupa jót kívánunk!

Aranyosi Ervin: A szívek szabója
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Közössségi Házunk az ismert, általános energiaköltség-gondok

miatt januárban zárva lesz, ennek ellenére január 7-én, szomba-

ton 13 órától (gyülekezés a Templom téren) hagyományos víz-

kereszti túránkat a Vaskereszthez megtartjuk. A gyermekek a

háromkirályok nyomában felkereshetik / megkereshetik az

erdõben a betlehemi barlangistállót. Lehet kint forralt bort

készíteni, teát is fõzni, szalonnát sütni és derûsen nagyokat beszél-

getni! A Magyar Kultúra napját, a covid-évhez hasonló módon,

online kulturális ajándékcsomaggal tudjuk megtartani.

(GP-közház)

NABE HÍREK

Idén az elsõ adventi gyertya meggyújtására november
27-én került sor a zamárdi piactéren. Ünnepi köszön-
tõt mondott Matyikó Zsuzsanna alpolgármester asz-
szony. Szakáli Anna verseit Székely Zsuzsanna tolmá-
csolásában hallgathattuk meg. A Szakasztó Népdal-
kör a karácsonyi ünnepkör népdalaiból hozott váloga-
tást. 

Ezúton is köszönetet mondunk a fellépõknek, a segí-
tõknek, illetve mindenkinek, aki sütemény illetve for-
ralt bor felajánlásával, hozzájárult a rendezvény sike-
rességéhez. Valamint köszönjük az adventi koszorú
feldíszítéséhez és a Betlehem felállításához és feldí-
szítéséhez nyújtott segítséget tagjainknak, Gaál And-
reának és a GAMESZ dolgozóinak.

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodá-
ban, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberi-
ség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert
nem lehet a csoda nélkül élni.”

(Márai Sándor)
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Békés, áldott karácsonyt kíván a
Zamárdi NABE csoport vezetõsége.
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Egészségõr Klub

2022. november 14-én Koprivanecz Magdolna, a
Kaposi Mór Oktató Kórház diatetikusa tartott  elõ-
adást, melynek témája „Étkezési szokásaink hatása az
egészségünkre”. A közel másfél órás elõadás alatt
megismertük az egészséges életmód 12 pontját, vala-
mint az egészséges táplálkozás meghatározóit. Beszélt
az idõskorúak táplálkozásáról.Ez azért is érdekes volt,
mert a tagság több mint 80 %- a 70 éven felüli. Statisz-
tika szerint 2050-re minden 5. ember 60 év feletti lesz.
A 60 év feletti magyarok 87 %-a szenved valamilyen
krónikus betegségben, 82 %-a túlsúlyos vagy elhízott. 
Az idõskor jellemzõi: 
- fizikai aktivitás csökken,
-izomtömeg csökken,
-emésztés lelassul,
-látás,hallás,ízlelés romlik,
-étvágytalanság,
-immunrendszer gyengülése,
-szomjúságérzés csökken,
-szervezet hormonális változása. 
A leggyakoribb betegség a magas vérnyomás, az elhí-
zás mellett az alultápláltság is probléma. Idõskorban a
fehérje,vas,kálcium,B vitamin és omega 3 bevitelére
oda kell figyelni.
Fontos a megfelelõ folyadékbevitel. 
Diéta: a  mennyiségben és minõségben  illetve elkészí-
tésében a hagyományostól eltérõ, a gyógyulás érdeké-
ben megváltoztatott táplálékot nevezzük diétának. 
Többfajta diéta létezik:székrekedés,máj,epe,gyo-
mor,cukor,túlsúly. Vigyázni kell az interneten megje-
lenõ különbözõ diétákkal! Fontos a napi ötszöri étke-
zés, a teljes kiõrlésû gabona fogyasztása.
Együnk sok gyümölcsöt,zöldséget, naponta legyen ét-

kezésünkben valamilyen tejtermék! Sovány húsokat
együnk, kerüljük a túlzott édességfogyasztást!
A zsiradék mennyiségére is ügyelni kell. 
Kevesebb sót használjunk, és naponta 2-2,5 liter folya-
dékot igyunk (gyógytea, ásványvíz)!
Az elõadás végén a tagok által készített egészséges fa-
latokat kínáltunk a résztvevõknek:
( zöldségfasírt,avokádos, humuszos,tökös mártogató-
sok).
2022. december 3. :Dr.Csellár Zsuzsa bõrgyógyász,on-
kológus ,kozmetológus doktornõ tartott elõadást a
bõrrákról. A bõrdaganatok kialakulásában döntõ sze-
repe van a bõr napoztatásának, az UV-sugarak káros
hatásának. A káros sugarak mellett egyéb tényezõk
(genetikai háttér,bõrtípus, kórelõzmény,stb.) is hatás-
sal vannak a bõr tumoros elváltozásaira.
Basilioma: leggyakoribb bõrrák.Fénynek kitett helye-
ken (arc,váll) helyezkedik el.Ritkán ad áttétet. 
Spinalioma:második leggyakoribb bõrrák. Gyakran
ad áttétet közeli nyirokcsomókban.
Melanoma: a leggyakoribb rosszindulatú  daganat.Át-
tét képzésére képes, életet veszélyeztetõ daganat a
bõrt és a nyálkahártyát érinti. Magyarországon évente
3000 új beteget regisztrálnak.
A növekedés gyakoriságának okai: megváltozott élet-
mód,túlzott napozás,szolárium,éghajlat változása. 
A halálozás nem nõ a korai stádiumú felismerés és az
új terápiák miatt.
Megelõzés: primer prevenció, fényvédelem, secunder
prevenció,önvizsgálat,szûrõvizsgálatok. 
Köszönöm az Önkormányzatnak, a Tourinform Iroda
munkatársainak az egész évi támogatást, segítséget.
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Karácsonyi  ünnepség

A Covid járvány az elmúlt években sajnos beár-

nyékolta összejöveteleinket, ünnepeinket. 2020-

ban nem tudtuk megünnepelni  a szeretet ünne-

pét, és tavaly is csak maszkban tudtuk az összejö-

vetelt megtartani. Idén nem hívtunk külsõs elõ-

adókat, hanem Zamárdiban mûködõ civil szerve-

zetek tagjait kértük fel. A Szakasztó Népdalkör

karácsonyi énekeket, a Berkenye Alkotó Kör tag-

jai karácsonyi verseket adtak elõ: Prigliné

Holovár Zsuzsanna saját versét, Szakáli Anna

versét Székely Zsuzsa szavalta el, végül egy Ady

Endre- vers hangzott el. Perge Kriszta ünnepi kö-

szöntõje zárta a mûsort, mely a szeretet  fontos-

ságáról szólt.

Ünnepi köszöntõ

„Ismét eltelt egy esztendõ és elérkezett 2022 ka-

rácsonya is. Annak a karácsonynak az ünnepe,

mely nemcsak Jézus születésének, a keresztény-

ségnek, hanem a család, a békesség, az öröm,és a

szeretet ünnepe is egyben. A szeretet tökéletesen

összefog mindent ,az adventi készülõdés erre is

figyelmeztet. 

Nem elég minden egyéb a karácsonyi ünnephez,

feldíszített fenyõfa, ajándékok sokasága, ha hi-

ányzik a szeretet. A szeretet soha el nem múlik.

Mit jelent ez a szó, szeretet?

Ha a házamat fenyõágakkal,gyertyákkal,égõkkel

díszítem fel, de a családom felé nincs bennem

szeretet, nem vagyok egyéb,mint díszletterve-

zõ.Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süte-

ményeket sütök,ízletes ebédet készítek, de a csa-

ládom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok

egyéb ,mint szakácsnõ. Ha a karácsonyfát csillogó

angyalkákkal, horgolt hópelyhekkel díszítem fel,

de Jézus nincs a szívemben, akkor nem értettem

meg, mirõl is szól a  karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy gyerme-

künket megöleljük.A szeretet hagyja a lakásdíszí-

tést , hogy megcsókoljuk házastársunkat.A szere-

tet barátságos az idõszûke ellenére. A szeretet

nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az

útból, hanem hálás érte, hogy vannak  és útban

tudnak lenni.A szeretet  nemcsak azoknak ad,

akiktõl kap is valamit, hanem örömmel  ajándé-

kozza meg éppen azokat,akik nem tudják viszo-

nozni. A szeretet mindent elvisel,mindent

hisz,mindent remél,mindent eltûr. Nagy szüksé-

günk van rá,hogy erõt meríthessünk a  minden-

napokban, és a következõ idõszakot megújult

erõvel tudjuk folytatni.

Azt kívánom mindnyájunknak, hogy a lehetõ leg-

több pillanatát éljük meg a karácsony csodájának

azokkal, akik fontosak számunkra.

Kívánom mindenkinek, hogy a Szeretet és vele

együtt járó békesség tegye csodássá az ünnepe-

ket.

Végül egy Aranyosi Ervin verssel szeretnék bú-

csúzni, címe:Szeretetcsomag.

A tagok süteménnyel, a klub  a szokásos zsíros

kenyérrel, teával,mandarinnal, szaloncukorral

vendégelte meg a résztvevõket. A tagok egy kis

ajándékcsomagot vihettek haza. 

Köszönöm az elõkészületekben résztvevõk segít-

ségét:Kelemen Pongrác,Takács család,Perge Laci

Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2022. december

Aranyosi Ervin: Szeretetcsomag

Karácsonyra kis csomagot
készítettem teneked.

Ha kibontod, rád ömlik majd
szívembõl a szeretet.

Szeretetem nindíg árad,
egész évben megkapod,
csak szíveden nyisd ki

azt a befogadó ablakot.
Hagyd nyitva az ablakocskát,

soha többé be se zárd,
hadd kapja meg szereteted,

a jóra éhezõ világ.
Kitárt szívvel búslakodni,

egyszerûen nem lehet.
Mosolyogj hát, s megváltoznak

körötted az emberek...
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ADVENT ELSÕ VASÁRNAPJA

TÁJÉKOZTATÁS
A KÖZÖSSÉGI HÁZ 2023. január 31-ig az ismert energia megtakarítás érdekében zárva lesz.

Legközelebb 2023. február 13-án, hétfõn 16 órakor találkozunk, ha nem lesz változás.

(neki a finom bort és pálinkát is),Nagy Károlyné Marikának a zsírt,Bazsó család,Bölcsik Ági,Gulyás

Ani,Papp Klári,Kiss Eszti,Fehér Márti,Tamás család,Balatoni család,Tóth család.

Klubvezetõnk december 5-én részt vett a R.O.SZ. karácsonyi ünnepségén, melyen az elnök úrtól

munkája elismeréseként oklevelet vett át.

Az Egészségõr Klub és a magam nevében áldott,kegyelemteljes,meghitt,békés karácsonyi ünnepet kí-

vánok mindenkinek,nemcsak tagjainknak!                                                                    

Perge Kriszta
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Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület hírei

Beszámoló a 2022. évi
tevékenységünkrõl

Mivel elõzõ cikkeinkben ha-
vonta közöltük eseményein-
ket, közreadtuk meghívásain-
kat, most összefoglalásként, a
könnyebb átláthatóság kedvé-
ért, hiszen ezt amúgy is, sza-

bály szerint meg kell tennünk, közreadjuk azokat
az adatainkat, amelyek összefoglalják az egész évi
Berkenye-köri tevékenységet.
Azért, hogy az oldalszám ne legyen terjedelmes,
sûrítjük a beszámoló szövegét.
Egyesületünk elsõdleges célja és tevékenysége ér-
telmében éves terve szerint, 10 irodalmi ese-
ményt szervezett, melyhez képzõmûvészeti és tör-
ténelmi tárgyú elõadások kapcsolódtak.
Két kiemelkedõ rendezvénye a II. KÖT (Költõk
Találkozása), és a II. BÍT (Balatoni Írótábor)
megvalósítása teljes sikerrel zárult. Erre a két
eseményre a kultúra lehetõ legtöbb területérõl
bevontuk az elõadókat, alkotókat, szerzõket, a
helyi és a környezõ települések tehetséges fiatal-
jait szerepeltettük, fellépési és megjelenési lehe-
tõséget biztosítottunk számukra. 
Zenei közremûködõink (22 fõ), más egyesületek-
kel 2022-ben kötött ismeretség és kölcsönös meg-
hívás (8 alkalommal valósult meg), közös, élmé-
nyeket nyújtó eseményeink (összesen 42 fõvel),
túra és hajóút (versek és dalok a hajón BAHART-
tal közösen).
Kiállítások 2022-ben: 5 festõnek volt kiállítása. 
Vendégeink: 74 költõ és író fordult meg
Zamárdiban, ebbõl a II. KÖT résztvevõi 28 fõ 
(1 napos), II. BÍT résztvevõi 40 fõ és 6 fõ külön
meghívott (4 napos).
Könyvkiadás, könyvbemutató: 2022-ben 5 alkotó,
köztük 2 tagtársunk könyvkiadását segíttettük, és
1 Berkenye-antológiát adtunk ki: Szavak kikötõje
címmel.  2022-ben nem volt könyvbemutató, ez
részben, még mindig a járványhelyzet, illetve a
megfelelõ idõpont hiánya okozta, bár a tagság ré-
szérõl több könyv is kiadásra került.
Díjalapítás (3 fõ díjazott): A Berkenye-kör
2022-05-16-i Közgyûlése, tagjai munkásságának
elismerésére díjat alapított.
Elismerõ díjban és oklevélben részesült 3 fõ:

Magas színvonalú költészetéért: Éneklõ Sas - „
Aquila Cantandi“ irodalmi díjat Barna József
(Dunaújváros), kiemelkedõ képzõmûvészeti al-
kotásaiért: Alkotás mûvészete – „Ars Creativa”
– díjat Tálos Ágota (Zamárdi), közösségi, önzet-
len tevékenységéért: Együtt, egymásért – „In
unitate pro invicem” – díjat Maurer Teodóra
(Szántód) kapta meg. 
Történelmi, irodalmi és egyéb elõadásokat 7 fõ
tartott rendezvényeinken.

Berkenye-kör vagy tagjai által szervezett egyéb
események: Összetartozás napja megemlékezés
megtartása, XI. Mûvésztelep kiállítás megnyitó
/vers és táborzáró beszéd megtartása, ZAM-
JAM, Versek a teraszon Hotel Famíliánál a Berke-
nye-kör tagjaival, Versek a túlpartról Veszprém-
ben, a Berkenye-kör tagjaival, Hangok szavakkal
Zamárdi Közösségi ház, Zádeczki Ildikó hangte-
rápia. Adventi városi ünnep és egyesületi ünnep-
ségek keretében versek felolvasása (3-3 fõ)
Jótékonysági gyûjtés, adományaink: Vendég elõ-
adóinknak, velünk kapcsolatba került egyesüle-
teknek, könyvtáraknak, tagtársaink könyvei és a
Berkenye-antológia példányait adtuk át ado-
mányként, a Tourinform Iroda ajándékcsomagját
kiegészítve. Dr. Bán Éva mozgássérült nagy-
berényi orvos-festõ részére képkereteket gyûjtöt-
tünk össze (25 db), melyet decemberben adunk át
személyesen.

Létszámnövekedés: 2022 novemberében és 2023.
január 1-jével az egyesület létszáma 4 fõvel nö-
vekszik. Ebben, a létszámnövekedésben a Balato-
ni Írótábor jó hírének is jelentõs szerepe van.
Támogatóink 2022-ben: Nemzeti Együttmûködé-
si Alap, Bethlen Gábor Alap, Miniszterelnökség
a III. Balatoni Írótáborhoz 350 000 Ft pályázati
támogatást adott. A Fekete Gyula emléktábla el-
készíttetéséhez támogatást kaptunk: Zamárdi
Város Önkormányzatától 250 000 Ft összegben.
A tábla elkészítéséhez szükséges hiányzó össze-
get: Horváth Sándor Família Hotel ügyvezetõ,
Elter Imre István képviselõ, Dávid Ibolya Márta,
ifj. Fekete Gyula, Fekete Zsuzsanna Erzsébet,
Papp Zoltán, Kuruczné Vaszary Zsuzsa Csilla,
Vaszary Zoltán Péter, Retki Csaba, Tóth Józsefné
támogatásából fedeztük. 1% felajánlás kérésével
ebben az évben éltünk elõször. A beérkezett ösz-
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szeg felhasználása szintén beszámolókészítési kö-
telezettséggel jár. 
Elszámolás: A kapott támogatásokról az egyesü-
let elszámol a NEAG felé, az online felület prog-
ramjának megnyitása után, és postai úton is meg-
küldi az elõírt iratanyagot. A határidõ 2023-04-
30. Az Önkormányzati támogatásról 2022-09-07-
én a Pénzügyi osztálynak elszámoltunk. Az em-
léktáblához és egyéb kapott támogatások bizony-
latolási folyamatából a támogatói szerzõdések
aláíratása jelenleg folyamatban van.

Eredményeink, névváltozás: Fentiek alapján a
2022-es évet pozitív eredménnyel zárjuk. Bár ki-
adásaink jelentõs összeget képviselnek, fõként,
amiatt, hogy az Alapító Okiratunkat jogszabályi
és egyéb változások miatt szükséges volt módosí-
tani. A módosítással egyidõben, a törvényi elõírá-
soknak megfelelõ teljesítéssel, egyesületünk nem
csak közhasznú lett, de a közhasznú jogállást is
megszerezte. A változást a Kaposvári Törvény-
szék 7.Pk.60.083/2016/4/I. számú végzésében
2022-11-14-én Berkenye Zamárdi Alkotókör
Egyesület (ma már idézõjelek nélkül!), Berkenye-
kör rövidített hivatalos név használattal bejegyez-

te. Ennek jelentõs költségét (265 000 Ft-ot) az
egyesület saját megtakarításából fedezte.
Az egyesület vezetõsége megköszöni az egyesüle-
tünk tagságának önkéntes munkáját, megköszöni
a magánszemélyektõl, az Önkormányzattól, a
Nemzeti Együttmûködési Alaptól, a Bethlen Gá-
bor Alaptól és a Miniszterelnökségtõl kapott tá-
mogatást.
Kívánunk áldott, békés ünnepeket, boldog és
eredményes újesztendõt!

Szani
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zamárdi Csoportja második jótékonysági
bálját rendezte meg 2022.november 12-én. Egy jó hangulatú, kellemes estét
tölthettünk el együtt. A zene felelõse Horváth Gábor volt. Az est bevételét rászoruló
emberek és családok támogatására fordítjuk!
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta
tékonysági bálunkat.

Köszönet a tombola felajánlásokért:
DM Szántód                                                 Szabó László
Spar Szántód                                                Rezi Gáborné és családja
CBA Zamárdi                                              Szabados Tímea és családja
Paprika Csárda Zamárdi                              Schwarc Ildikó és családja
Herczeg Virágüzlet                                      Perge Krisztina
Szabó-Olasz Kertek                                    Tuli Norbert
Fehér Imre                                                   Toto-Lottózó Tab
Joó Gábor és családja                                 Reizinger Andrea és családja
Kozma Helga                                               Reál Bolt Balatonendréd                                 
Matyikó Zsuzsa és családja                         Margó Étkezdéje Siófok
Donner Ildikó és családja                            Lilla Lulla Vendégház
Pizza Pazza                                                   Bõrdíszmûves Tesco
Szabó Sándor és családja                             Stílus Virág Varázslat virágbolt Tesco
Szili Zsolt                                                     Szili József és családja
Ferenczi Miklós és családja                        Roxy Étterem
Platán Étterem Balatonföldvár                     Énidõ Lélekmûhely Tab
Trafóház ABC                                              Haász Beatrix
Zugor Fonalbolt Siófok                                GSM City Siófok
Hausmann Étterem                                      Marcipán cukrászda
Kovács István és családja                            Sió Mozi
Marity Tibor és családja                              MC Donald’s Siófok
Zsigó Zöldséges Siófok                                Lokomotív Bisztró Siófok
R&K Szalon                                                 Dinasztia cukrászda
Bráder Kati                                              
Zöldség-Gyümölcs kis- és nagykereskedés    Siófok                
Szabó Éva                                                     Team-Comp Kft
Csuti Vimosné és családja                             Tartalom Egyesület
Varga Ilona                                                   Tesco Áruház Siófok
Fotó M Mónika                                             Boksán Imre és családja
Szántód Gyógyszertár                                   Gál Ferenc és családja
Fejes Tamás                                                  Horváth Károlyné
Porga Szilvia                                                  Czer Tibor
Surf Abc                                                        Szabó Miklós
Gyõriné Erzsi                                                Holdkõ Ásvány Webáruház
Puller Gertrud                                               Ments-Vár Alapítvány
Zamárdi Felsõ kertcentrum

A finom süteményeket köszönjük: Hajduné Juliska,  Molnárné Jutka ,Gál Gabriella

Áldott,békés,szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új esztendõt kívánunk!

Máltai Szeretetszolgálat
Zamárdi Csoportja
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Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása

Takarítás, szabás-varrás,

Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Tel.: 06 70 339 2685
Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
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Helyszín:

Közösségi Ház kisterme

minden vasárnap délelõtt

10 órakor

Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com

Lelkész: Apostol Anna Klára

Plébánia templom 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

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

Temetés esetén változhat a miserend

Faházak, kerti bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése
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