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-A képviselõ-testület

1. Zamárdi Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása
- elfogadta Zamárdi város Településfejlesztési koncepcióját és Településszerkezeti tervét, és 

megalkotta 22/2022. (XII.13.) számú rendeletét Zamárdi Város Helyi építési szabályzatáról.

2. Zamárdi 760/11., 760/12. és 961/5. hrsz.-ú földrészletek határrendezése
A Balaton utca 2. szám alatti ingatlanhoz ténylegesen használt, összesen 88 m2 nagysá-
gú, önkormányzati tulajdonú területrésszel összefüggõ az elõterjesztés.

- a Zamárdi 760/11., 760/12. és 961/5. helyrajzi számú földrészletek határrendezését elfo-
gadja.

- felkéri a jegyzõt, hogy az adásvételi ügylet lezárulását követõen intézkedjen a 760/12. hrsz.-ú
ingatlannak a 961/5. hrsz.-ú ingatlannal történõ összevonásáról és készíttesse el az ehhez szük-
séges iratokat (pl.földmérõi vázrajz, vagyonrendelet újabb módosítása).

3. Zamárdi kertmozi üzemeltetésére beérkezett pályázatok 

Csákovics Gyula polgármester elmondta: Az elmúlt idõszakban több érdeklõdõ volt a kertmozi üze-
meltetésére, miután Gömöri László úr úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné folytatni a továbbiakban
ezt a tevékenységet. Az utóbbi években évente hosszabbították az üzemeltetési szerzõdést. Az új üze-
meltetõvel szeretné, ha 10 éves szerzõdést kötne az Önkormányzat úgy, hogy az azzal kapcsolatos
minden üzemeltetési költség az új bérlõ kötelezettsége. Legyen szó mozigép javításról, cserérõl, be-
szerzésrõl, azzal ne az Önkormányzatnak kelljen foglalkoznia a jövõben. Az érdeklõdõk egy adott na-
pon meg tudták nézni személyesen is a mozi területét, épületét. 

Az ezzel kapcsolatos felhívásra december 1-jéig 4 ajánlat érkezett be. Az egyik pályázó a filmvetíté-
seket helyezte elõtérbe, a többi érdeklõdõ összekapcsolná más kulturális tevékenységgel. 

- 2023. január 1. napjától 10 éves idõtartamra üzemeltetési szerzõdést köt a Kultgarden Zamár-
di Kft. – Erdélyi Zsolt (Zamárdi) vállalkozással.

- Bérleti díj 1.000.000,- Ft+áfa+infláció/év, melyet a képviselõ-testület 2023 õszén felül kíván
vizsgálni a nyári szezon tapasztalatait követõen. 

-    az üzemeltetési szerzõdés-tervezetet a 2023. január havi ülésen tárgyalja.

4. Civil szervezetek beszámolói
- a Zamárdi Berkenye Kör Egyesület, a NABE zamárdi csoportja, a Zamárdi Baráti Kör és az

Egészségõr Klub beszámolóit jóváhagyja..

BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. december 8-i ülésérõl

Tisztelt Zamárdi Polgárok!

Az elõttünk álló 2023-as esztendõ várhatóan nehéz lesz. Meggyõzõdésem, hogy összefogással
sikerrel vesszük – mint ahogy eddig is - az elõttünk álló akadályokat.

Ennek szellemében kívánok minden zamárdi polgárnak, minden Zamárdit szeretõ, a

településhez kötõdõ embernek közös sikerekben gazdag, békés, boldog új évet, jó egészséget!

Tisztelettel:  Csákovics Gyula 
polgármester



5. A 2023/2024-as tanévre vonatkozóan az iskolai körzethatárok megállapítása

- a 2023/2024-as tanévre az általános iskolai körzethatárokon nem kíván módosítani, ezért azo-
kat tartja érvényben a 2023/2024-as tanévre vonatkozóan is.

Rendeletek:

6. Az Önkormányzat helyi adókról és az adózás rendjérõl szóló rendeletének felülvizsgálata
- A testület állásfoglalása, hogy nem kíván adóemelést végrehajtani 2023-tól.
- 2004 óta nem volt építményadó emelés Zamárdiban, és ehhez a képviselõ-testület a további-

akban is ragaszkodik még akkor is, ha a nagy rendezvényekbõl befolyó összegek éppen a rezsi-
költségeket fogják fedezni.

- felülvizsgálta a helyi adókról és az adózás rendjérõl szóló rendeletét, az abban meghatározott
adómértékeket nem kívánja módosítani.

7. Fizetõparkolás
A következõk szerint módosult a parkolási rendelet:

Parkolás várakozási díja 300 Ft/óráról:
- szezonban (május 1 és szeptember 30 között) 400 Ft/óra változik; 
- szezonon kívül (október 1 és április 30 között) 350 Ft/óra változik; 
- Napijegy ára 2.000 Ft/napról 2.500 Ft/napra emelkedik.
- Az autóbuszok díjfizetési kötelezettsége egész évre kerül kiterjesztésre az erre kijelölt parko-

lóban (Zöldfa utca).
- A Zamárdi város területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ magánszemélyek köze-

li hozzátartozói részére biztosított 85%-os (3.000 Ft/év) kedvezmény 75%-ra (5.000 Ft/év) vál-
tozik.

( Az állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõknek nem változott a díj: maradt 3000 Ft/év.

Nem változott a díj azoknak sem, akik nem rendelkeznek bejelentett lakcímmel, de Zamárdiban in-
gatlan tulajdonjoggal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezõ magánszemélyek: számukra az éves
díj:5000 Ft, közeli hozzátartozóik számára: 10 000 Ft.)

- Kiss E. utca a Kossuth utca és a Nagysándor J. utca közötti szakasza átkerül az éves fizetési
zónába. 

A rendeletmódosítás 2023.01.01. napjával lép hatályba. 

8.Temetõ rendelet

- felülvizsgálta a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló rendeletét, az abban meghatározott díja-
kat nem kívánja emelni.

8. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály elõterjesztései

a. Civil ház pályázat mûszaki ellenõr kiválasztása
- nyertes ajánlattevõnek a BELIRAND Kft.-t (Kaposvár) hirdeti ki bruttó 1.308.100 Ft

vállalási áron 
b. Magyar Falu Program kézi kamera beszerzése

- 1 db Sony PXW-Z190 V/C 4 K kézi kamera más forgalmazótól történõ beszerzésével utóla-
gosan egyetért (Syntex Budapest Kft. Budapest) bruttó 1.766.663 Ft összegben.
A 255.515 Ft különbözetet a 2022. évi Költségvetés tartalékának terhére biztosítja.

c. Orgona utca pályázat projektmenedzser kiválasztása
nyertes ajánlattevõnek a Molnár Lehelt (Érd) hirdeti ki bruttó 310.000 Ft/hó vállalási
áron  

d. Orgonai utcai pályázat mûszaki tervezési feladatok ellátására tervezõ kiválasztása
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- nyertes ajánlattevõnek a Fejér Európa Kft.-t  (Székesfehérvár) hirdeti ki  bruttó 571.500 Ft
vállalási áron.

e. Orgona utcai pályázat közbeszerzési szakértõ kiválasztása
- nyertes ajánlattevõnek a Kozma Ügyvédi Irodát (Budaörs) hirdeti ki  bruttó 3.175.000 Ft

vállalalási áron.
f. Orgonai utcai pályázat mûszaki ellenõr kiválasztása

- nyertes  ajánlattevõnek  a  BELIRAND Kft.-t  ( Kaposvár)  hirdeti  ki  bruttó  3.300.000 Ft
vállalási áron. 

g. Behajtásgátló eszközök telepítésének ajánlatai
- a Zamárdi, Kiss E. u.-Kossuth L. u. keresztezõdés É-i, valamint a Kiss E. u -Leiningen köz ke-

resztezõdésének É-i oldali ágán a raktáron lévõ behajtásgátló eszközök telepítési munkáira a
legkedvezõbb árat adó 2. sz. Mélyépítõ Kft.-t bízza meg bruttó 6.286.500 Ft költségen. 

h. Áram és gázbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeirõl szóló tájékoz-
tatás

Kétszeri Balázs osztályvezetõ elmondta: A közbeszerzési eljárást a Sourcing Kft. lefolytatta a földgáz-
ra és villamosenergiára vonatkozóan. Közvilágításra 2023. december 31-ig van szerzõdésünk, erre
nem kértünk ajánlatot.

Villamosenergia vonatkozásában a 181,29 Ft/kW óra a legkedvezõbb árajánlat, ez 5.84-es szorzót je-
lent. Éves szinten ez 32 millió forintot jelent a rendszerhasználati díj nélkül, várhatóan 50 millió fo-
rint összesen.

A földgáznál a beszerzés eredménytelen volt, fix árat senki nem adott, majd új ajánlatkérést követõ-
en már eredményes lett. Az ajánlati ár 71,94 Ft kW vonatkozásban, 6,82-szeres árat jelent a jelenle-
gihez képest. Körülbelül 32 millió forintot fog jelenteni éves szinten.

Egyed Zoltán Attila képviselõ hozzátette: Éves szinten eddig a 80 millió forintot nem érte el az áram
és gáz díj önkormányzati szinten, ez várhatóan 200 millió forint lesz a számítások szerint. De ez egy-
elõre csak hozzávetõleges számítás.

- megtárgyalta és jóváhagyja az áram- és gázbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ered-
ményeirõl szóló tájékoztatást.

9. Háziorvosok támogatási kérelme
- Zamárdi Város Önkormányzata és a Családorvosi Praxis és Egészségügyi Szolgáltató Kft., vala-

mint Zamárdi Város Önkormányzata és az UNATRÉV Egészségügyi és Szolgáltató Kft kö-
zött - a Covid-19 humán egészségügyi járvány okozta többletfeladatok ellátásából adódó je-
lentõsen megnövekedett kiadásokhoz- létrejött támogatási szerzõdést a képviselõ-testület
2023. február 28-ig meghosszabbítja. 

- A képviselõ-testület az ezt követõ támogatási szerzõdésrõl a 2023. évi költségvetés tárgyalása-
kor dönt.

10.Zamárdi Parkolási Kft. és Nort Kft. közötti szerzõdés módosítás és szoftver fejlesztésre vonatkozó
árajánlat elfogadása

- megtárgyalta és a Zamárdi Parkolási Kft. és a Nort Kft. között létrejövõ szerzõdés részleteit és an-
nak határozott idõre történõ megkötésével egyetért. A szerzõdés teljeskörû karbantartást, terminál
felügyeleti díjat, továbbá NIPR szoftvermodult és bérlet nyilvántartást tartalmaz, a szerzõdés idõtar-
tama: egy év.

- egyetért továbbá NIPR pénztármodul  egyszeri  alkalommal történõ megvásárlásával nettó
1.000.000 Ft vételáron.
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10. Bizottsági beszámolók

a. Közvilágítás korszerûsítésére ajánlat – GreenNovate Kft.
- megtárgyalta Zamárdi közvilágítási hálózatának korszerûsítésével kapcsolatos elõterjesztést. 
- a 3-5 fõs adhoc bizottság tagjainak,amely a közvilágítás korszerûsítésével kapcsolatban továb-

bi egyeztetéseket folytat a Kft.-vel– Elter Imre és Schwarc Béla képviselõket, Kétszeri Balázs
osztályvezetõt és Pálfi István bizottsági tagot jelöli ki. 

- az egyeztetéseket követõen kívánja ismételten tárgyalni az elõterjesztést.

b. Hethland Kft 2023. évi horgászversennyel kapcsolatos döntések
- A horgászverseny idõpontja: 2023. május 5-7., területe a Poeltenberg utca vonalától (Heth-

land VSZ üdülõ kerítésétõl) a Kossuth Lajos utca vonaláig, majd a Bácskai utcától a Kilátó
utcáig.

- Terület bérleti díja: 400.000 Ft. 
- 1 db. nagy sátor, 20 db kis sátor, 1 db kis színpad, 40 db sörpad garnitúra és 1 db kihangosítás

biztosításához a GAMESZ-on keresztül a szervezõ részére, a leszállítással együtt. 
- Eszközök bérleti díja: 400.000 Ft.
- úgy dönt, hogy a hulladék összegyûjtés és szállítás a rendezvény szervezõ feladata legyen.

c. XVII. NNUltrabalaton rendezvény engedélyezése
- Tekintettel arra, hogy a rendezvény idõpontjában a Margó Ede sétány bizonyos szakaszai érin-

tettek a nemzetközi Balatoni Feeder Kupa horgászversenyben, a képviselõ-testület úgy dönt,
hogy az Ultrabalaton rendezvény nyomvonala a jelenlegi Kiss Ernõ és Panoráma utcák terü-
letén haladjon, a sétányt elkerülve. 

- A kérelemben szereplõ frissítõ pontok kialakításának nincs akadálya, de a képviselõ-testület
kéri, hogy a Zöldfa utcai pont esetében a Margó Ede sétányra történõ leközlekedést a kérel-
mezõ kordonnal is akadályozza meg.

- a 2022. évi rendezvénnyel azonos költség megtérítését kéri a kérelmezõk részérõl.

d. 2023. évi rendezvénynaptár jóváhagyása
- megtárgyalta a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi rendezvény-

naptárra vonatkozó elõterjesztését, és a Balaton-átevezés, Svert kupa, Ultrabalaton rendez-
vény, illetve a Hethland Kft horgászverseny idõpontjaival kiegészítve azt jóváhagyja.

e. Zamárdi, Kiss E. utca „FÛZFA Társasház” növénytelepítéssel kapcsolatos kérelme
- a kérelemben szereplõ módon történõ növénytelepítést a következõ a feltételekkel támogatja:
a sövények telepítése a rendeltetésszerû parkolást és a közlekedést a növény kifejlett méreteiben sem
akadályozhatja, a sövények és a társasházi ingatlan közötti önkormányzati tulajdonú területekre a  ké-
relmezõnek a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelõ közterület használati  díjat kell fizetni,
szerzõdést kell kötni.
Ezen területek esetében a közterület és a telepítendõ sövény fenntartása is a  kérelmezõ feladata.

- Amennyiben a fenti feltételek kérelmezõ részérõl nem elfogadhatóak, úgy a sövénytelepítést
a kérelmezõ a saját ingatlanán végezze el.

f. Zamárdi, Jókai utcának a Vasút utca, valamint a Káposztáskert és Arany J. utcák kö-
zötti befogadó közötti árok lefedésére vonatkozó tervek megrendelése

- megrendeli a „Zamárdi, Jókai utcában meglévõ nyílt csapadékvíz elvezetõ rendszer zárttá
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tételének”  megnevezésû  tervezési munkákat a  Fejér  Európa  Kft.-tõl  az  általa  adott 
670.000 Ft +27% áfa tervezési díjért.

g. Kiss István Pál Zamárdi, Kõhegy 4882. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának önkormányzati
út járhatóvá tételével kapcsolatosa beadványa

- kéri a Hivatalt, hogy a zamárdi 4882. hrsz.-ú ingatlan megközelítésének biztosítása érdeké-
ben földmérõ bevonásával indítson telekhatár rendezési eljárást a 4884 hrsz.-ú út ingatlan-
nyilvántartásban szereplõ nyomvonalának kialakítása érdekében és amennyiben az eljáráshoz
szükséges, úgy a földmérõ a zamárdi 093. hrsz.-ú utat és az amellett érintett ingatlanok tulaj-
donosait is vonja be az eljárásba.

h. Zamárdi Város Önkormányzatának tulajdonában lévõ Mitsubishi Lancer személygép-
kocsi javítási munkái

- úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Mitsubishi Lancer személygépjármû szer-
vizelési munkáinak elvégzésével a Lakrisz-Car Kft. kerül megbízásra bruttó 126.873 Ft ösz-
szegben.

- úgy dönt továbbá, hogy a bölcsõde mûködéséhez szükséges ételszállító jármû beszerzésére
vonatkozó 247/2022. (IX.27.) KT számú határozatát hatályon kívül helyezi (nem vásárol új jár-
mûvet).

i. Javaslat a Zamárdi Város Önkormányzatának kezelésében lévõ ingatlanok fûtési rend-
szerének üzemeltetésére/karbantartására 

- az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények esetében a központifûtés rendszerek, vala-
mint a gázkazánok karbantartási munkáinak elvégzésével 2022. december-2023. december
idõszakra a Focus-Therm Kft.-t bízza meg 200.000 Ft + 27% áfa /hó díjért.

j. Zamárdi Város Önkormányzatának kezelésében lévõ közbiztonsági kamerarendszer
karbantartására vonatkozó ajánlat

- a TEAM-COMP Számítástechnikai Kft.-t bruttó 1.124.000 Ft értékben megbízza a városi köz-
biztonsági kamerarendszer hálózatban mûködõ 4 db. rossz állapotú kamera cseréjével.

- engedélyezi továbbá, hogy a kamerarendszer 2022-es évet érintõ karbantartási és javítási
munkáinak ellenértékeként 320.000 Ft+27% áfa összeg a TEAM-COMP Kft. részére kifize-
tésre kerüljön, valamint, hogy az Önkormányzat 2022. decemberétõl kössön határozatlan ide-
jû szerzõdést a céggel 80.000 Ft+27% áfa /hó értékben a kamerák karbantartási  munkáinak
elvégzésére.

k. Zamárdi, Eötvös utca burkolatszélesítési tervezési munkáira beérkezett ajánlat
- az Eötvös utca burkolatszélesítési terveinek elkészítésével a GEO-PÁRD Mérnöki Kft.-t bíz-

za meg 1.150.000 Ft + 27% áfa összegben. 

l. Svert kupa 2023. évi idõpontja
- a Svert Kupa idõpontjának a 2023. augusztus 12-13 napokat engedélyezi.

m. Balaton-átevezés 2023
- a Balaton-átevezés 2023. július 14-15-i idõpontjában a terület bérletet bérleti díj ellenében

bocsátja a rendezvényszervezõ rendelkezésére. A bérleti díj összege: 1.000.000 Ft.
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n. Átemelõ szivattyú vásárlása
- engedélyezi a GAMESZ részére átemelõ szivattyú vásárlására bruttó 3.117.775 Ft átcsopor-

tosítását a dologi kiadásokból a felhalmozási célú kiadásokba.
11. Tájház felújítása

- megtárgyalta Gál Péter képviselõ javaslatát és a jövõ évi költségvetés terhére pályázati önerõ
keretösszeg beállítását fogja jóváhagyni a tájház felújítására vonatkozóan. 

12. Panoráma utcai telekre érkezett ajánlatok megtárgyalása
Dr. Kerekes Gyöngyi jegyzõ elmondta: Három ajánlat érkezett, melybõl kettõ határidõn belül, egy
pedig azon kívül érkezett. A határidõn kívül érkezett ajánlatot fel sem bontották a szabályok alapján,
így a másik kettõ ajánlatot tekintették át. A nyertes pályázó 55.500.000 Ft+áfa összeget ajánlott a te-
lekért, míg a másik pályázó nyilatkozatai is rendben voltak, viszont alacsonyabb árat ajánlott a terü-
letért, 35.500.000 Ft+áfa összeget. 

Zamárdi, Panoráma utcai (3430/7. hrsz.) telek elidegenítése

- a Zamárdi, Panoráma utca, 3430/7. hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok közül az
Infinite-Red Kft. ajánlatát fogadja el, 55.500.000 Ft+áfa, összesen 70.485.000 Ft összegben a
bontási jegyzõkönyvben foglaltak alapján.

Matyikó Zsuzsa

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zamárdi Honvéd utca felújítási munkái megkezdõdtek.

A munkálatok várható befejezési határideje: 2023. április 15.

Korábbi tájékoztatónkban már jeleztük, hogy a kivitelezés idõszakában meg fog változni a Honvéd utca forgal-
mi rendje.

Az új forgalmi rend idõközben bevezetésre került, az utca egyirányúvá vált a Fõ utca irányába.

Az egyirányú forgalom mellett az utca D-i irányban folyamatosan járható marad, pár –teljes útpálya zárást
igénylõ- munkafolyamat kivételével.

A kivitelezés idõszakában az utcában nem lesz lehetõség a parkolásra, a felmerülõ parkolási igények kielégí-
tése céljából a 7-es fõközlekedési út és a vasút közötti területen (Friesz Gumiszervizzel szemben) egy –a fize-
tõ parkolók körébe tartozó- zúzalékos parkoló került kialakításra a Zamárdi Parkolási Kft. jóvoltából. 

Az utca érintett a helyközi buszközlekedésben. Az utcában található megállóhely használata folyamatosan biz-
tosított lesz, a Fõ utca felé irányuló buszközlekedésben nem lesz változás.

A Honvéd utca egyirányúsítása miatt a 7-es fõközlekedési út irányába a jármûvek nem tudnak közlekedni, ez
a korlátozás azonban a helyközi buszközlekedésre nem vonatkozik, az autóbuszok továbbra is áthaladhatnak a
7-es fõút irányába is.

Azon néhány esetben, amikor a kivitelezés során elkerülhetetlen a teljes útzár (pl. aszfaltszõnyeg terítése)  az
autóbuszok Balatonendréd felõl Siófok irányába nem a Honvéd utcán, hanem a Fõ utca -Szõlõhegyi utca- Vas-
út utca útvonalon fognak haladni. A módosítás a buszközlekedés nyomvonalát érinti, de a megállóhelyek szá-
mát, pozícióját stb. nem fogja.

Amennyiben a fentiekben részletezett forgalmi rendhez képest változtatást kellene elrendelnünk  valamilyen
felmerülõ probléma miatt, természetesen mind a honlapon, mind pedig a buszmegállókban elhelyezett menet-
rendi táblákon tájékoztatni fogjuk az utazóközönséget.

A kivitelezés idõszakában kérjük szíves türelmüket és számítunk segítõ közremûködésükre!

Kétszeri Balázs
Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezetõ
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Tisztelt Házasulandók!

A Zamárdi Városházán 2023-ban rendelkezésre álló házasságkötési idõpontok az alábbiak:

2023. február – április 30 között elõzetes egyeztetést követõen, tekintettel az energiatakarékosság miatt
bevezetésre került intézkedésekre.

Május hónapban:

2023. május 20. szombat, 13.00-17.00 óra között

2023. május 16. kedd, május 18. csütörtök és május 19. péntek 9.00-12.00 óra között

Június hónapban:

2023. június 17. szombat, 13.00-17.00 óra között

2023. június 13. kedd, június 15. csütörtök és június 16. péntek 9.00-12.00 óra között

Július hónapban:

2023. július 8. szombat, 13.00-17.00 óra között

2023. július 4. kedd, július 6. csütörtök és július 7. péntek 9.00-12.00 óra között

Augusztus hónapban:

2023. augusztus 5. szombat, 13.00-17.00 óra között

2023. augusztus 1. kedd, augusztus 3. csütörtök és augusztus 4. péntek 9.00-12.00 óra között

Szeptember hónapban:

2023. szeptember 23. szombat, 13.00-17.00 óra között

2023. szeptember 19. kedd, szeptember 21. csütörtök és szeptember 22. péntek 9.00-12.00 óra között

2023. október 21. szombat, 13.00-17.00 óra között

2023. november 18. szombat, 13.00 -17.00 óra között

2023. december 16. szombat, 13.00-17.00 óra között

Házasságkötéssel kapcsolatos további tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal 0684348400, 0684348711-es tele-
fonszámán vagy a 06309970672 telefonszámon hivatali idõben az anyakönyvvezetõtõl lehet kérni.

Zamárdi, 2023. január 10.

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Felhívás 

Ez évben is lehetõség van a 2022-ben született gyermekek képeinek megjelentetésére. Amennyiben

szeretnék, hogy gyermekük képe a Zamárdi Hírmondó februári számában megjelenjen, kérjük,

hogy azt a zamardi.hirmondo@gmail.com címre jpg formátumban küldjék meg  2023. január 25-ig.
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Zamárdi adott otthont a Somogy Megyei címer adományozásának 525. évfordulója

tiszteletére rendezett Vármegye Napi Ünnepi Közgyûlésnek.

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm a Hotel Wellamarin tulajdonosi körének és menedzsmentjének, hogy a

rezsiköltségek jelentõs emelkedése ellenére nem zártak be a téli szezon alatt, és helyszínt

biztosítottak az ünnepi vármegyei közgyûlés számára.

Csákovics Gyula 

polgármester
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Az óvodában a december mindig
nagyon mozgalmasan telik, sok-sok
elõkészülettel és várakozással. Az
adventi naptár segítségével figye-
lemmel kísértük a napokat, így a
gyerekek maguk is ki tudták szá-
molni, hogy „hányat kell még alud-
ni karácsonyig?”. Az angyalka min-
dennap átröppent egy újabb zseb-
re, és hagyott egy kis üzenetet. A
mindennapok rutinjává vált, és
mindenki izgatottan várta, mit írt a
levélben az angyalka. Legtöbbször
egy-egy küldetést, apró feladatot
kellett teljesíteniük a gyerekeknek,
amit, ha elvégeztek, apró jutalom-
ban részesültek. Ahogy közeledett
a karácsony, az óvoda úgy lett nap-
ról napra egyre szebben feldíszítve.
Az adventi koszorú mellé egy for-
más kis fenyõfát is kaptunk a Sur-
man család felajánlásából, amit ez-
úton is köszönünk. A gyerekek ak-
tívan részt vettek a csoportszobák,
folyosó, faliújság feldíszítésében.
Különbözõ technikákkal, festéssel,
ragasztással, hajtogatással barká-
csoltak ajándékot szüleiknek. Egy-
re szebben énekelték a karácsonyi
dalokat, és mondogatták a verse-
ket. Játszottak vendégvárósat, és
segítettek kidíszíteni a mézeskalá-
csokat is. December 13-án megis-
merkedtek a Luca-napi hagyomá-
nyokkal, és búzát is ültethettek.
Gondosan locsolgatták és nézeget-
ték a búzát, hogy kikeljenek kará-
csonyig, mert megtanulták, hogy a
hagyomány szerint akkor bõ termé-
sû lesz a következõ év. 19-én elsé-
táltunk a kis kápolnába, ahol az
óvó nénik harsonakísérettel éne-
keltek karácsonyi dalokat. A gyere-
kek ámulattal hallgatták az elõ-
adást, az ismert daloknál pedig õk
is bekapcsolódtak az éneklésbe. 22-
én a gyerekek szép ruhában felöl-
tözve, izgatottan topogtak a zárt
csoportszoba ajtó elõtt, és hallga-
tóztak, mikor csilingel az angyalka. Pontban 8 órakor megszólalt a csengõ, és a kis ovisokat egy gyönyörûen fel-
díszített karácsonyfa és alatta rengeteg ajándék látványa fogadta. Meghitten állták körbe a fát, és karácsonyi
dalok éneklésével köszönték meg a sok-sok ajándékot, amit aztán a délelõtt folyamán sorra kibontogattak,
megnézegettek és kipróbáltak. Az ünnepek után visszatérve, újult erõvel kezdtük meg a 2023-as évet, a szoká-
sok és szabályok felidézésével, óvodai életbe való visszaszokással teltek az elsõ napok. Lekerültek a girlandok,
karácsonyi díszek, a karácsonyfát is közösen a gyerekekkel lebontottuk, helyüket a téli dekorációk vették át. 

ÓVODAI HÍREK
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KÖZÖSSÉGI HÁZI BESZÁMOLÓK, HÍREK, TERVEK

Hagyományossá vált és népszerû vízkereszti túránk képeihez tartozó szöveges ismertetés következik:

Megérkezett a vízkereszti túrázó had a Vaskereszthez. (Cziglényi Katalin fotója.)

A kis Jézus keresésére az erdõ sûrûjébe indulnak a csillag jeleit
követve a gyerekek.. ... és megtalálták!
Magukhoz véve a Vaskereszthez vittük õt, ahol a háromkirályok jelenlétében elénekeltük a zamárdi
betlehemesbõl a Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt refrénû éneket. Aztán a felnõttek egy-
egy szaloncukorért a híres Gáspárokat, Menyhérteket/Menyhártokat és Boldizsárokat felvetõ
kérdésekre adhattak jó válaszokat..

Forralt bor (fotó: Cziglényi K.) tea, egy kis pálinka, szalonna- és
kolbászsütés, süti, sok jó beszélgetés, fogócskázó és bújócskázó
gyermekek, mindez együtt része volt e derûs délutánnak. A „had-
táp“ szolgálatért köszönetünk Szili Józsefnek és Csehi Gábornak! 
A hazaút nyugatról alkonyi fényben, keletrõl a felkelõ vörös arany
holdnak fényében történt! Tényleg szép napunk támadt!



Különös terveink – megszokott programjaink mel-
lett - 2023-ra: 
Nagyon törekszem rá, hogy egy vidám tavaszi hét-
végén megvalósuljon Családi Ki mit tud? – rendez-
vényünk. Apa, anya, gyermek / gyermekek (sõt
nagyszülõ) alkotta csapatok derûs ügyességi és
szellemi vetélkedésérõl lenne szó. Semmi különös
felkészülést nem fog igényelni, csak elszánásra
lesz szükség. Higgyék el, a 2020 óta tartó bizony-
talan évek ellenében nagy szükség van minden
ilyesféle újrakezdésre!

Bárcsak újra összejönne egy nagybuszos ki-
rándulás 2023 kora õszén! A kedves Olvasók jó ré-
sze emlékezhet rá, akár résztvevõként, akár mint
hírmondót böngészõ, hogy az elmúlt két évtized-
ben mennyi remek kirándulás történt a határon
túli tájakra! Olyan jó lenne, ha idei tervünket min-
den zamárdi közösség (egyesület, klub, kör, bará-
ti társaság) magáénak érezné és összefogással va-
lósulna meg! A Vág-völgyi úti terv már 2020 janu-
árja óta nagyjából készen áll. Az akkori szervezést
a covid törte derékba.

Íme, a terv: 1. nap: Pozsony – Dévényi vár – Mári-
avölgy – Nagyszombat. 2. nap: Beckó vára –
Trencsén – Manini-hasadék, Szujói-sziklák –
Nagybiccse. 3. nap: Bajmóci várkastély – Csics-
mány (faluskanzen) – Frivaldnádasd (Szlovák

Betlehem) – Zsolna – Budatini várkastély – Sztrecsnó vára – Lednicróna. 4. nap: Pöstyén – Galánta
– Deáki – Komárom (Európa-udvar).

2020 elejére a zamárdi betlehemes film forgatása befejezõdött. Nagy öröm lenne és nagy érté-
ke Zamárdinak, ha a film elkészülne ez év végére! És remélhetõleg a Társulat is legalább még egy-
szer utoljára fellépne ez alkalomból. A Nyitra melletti Zoboraljáról most decemberben érkezett is jel-
zés, hogy szívesen látnák a csapatot újra 2008 után! 

(GP – közház)
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PETÕFI SÁNDOR

Ismert okból Közösségi Házunk januárban zárva van. De házon kívül is van élet! A Magyar Kultúra
napi rendezvényünk a bicentenárium jegyében Petõfi-séta lesz, nem online megemlékezés, mint decem-
berben jeleztük, ami valljuk be, nem éppen közösségerõsítõ! Íme, a tervünk: január 22-én, vasárnap
15 órakor találkozunk a városháza elõtt. Onnét indulva 14 stációt kell, hogy megtaláljunk, ahol az
adott helyek hangulatához illõ Petõfi-versek hangzanak majd el. A gyerekekre nemcsak a versek meg-
szerettetése miatt számítunk, hanem a felfedezés örömét is átélhetik, ha a séta során elsõként felle-
lik Petõfi Sándor stációt jelzõ portréit. Még az eseményhez illõ jutalmat is kapnak az ügyesek! A sé-
ta útvonalába beleesik a Petõfi utca sarka, aztán a falun át egészen a kilátóig emelkedünk fel nagy köl-
tõnkkel a Parnasszusra. Ott, minden bizonnyal áldomás is vár reánk! Ha netán az idõjárás közbeszól,
akkor a következõ hétvégére halasztjuk a sétát. Ám ha az idõjárás közbeszólása havazás lenne, bol-
dogan fogadjuk el, s hóban tartjuk meg…
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NABE HÍREK

„A szép téli éjben messze világlottak a jégtükrön az
örömtüzek…” – A téli Balaton a 19. században

(Szerzõ: Kovács Emõke 2017-01-06 -1.rész) 
Rövid hír a Balaton címû hetilapban, 1884. decem-
ber 4-én: „A Balaton tava befagyott. A legritkább esetek
közé tartozik, s e században talán most történik ötödször,
hogy t. i. a Balaton vize már november havában beállott.
A halászok örülnek neki, mert bõ halfogásra van kilá-
tás.” 
A Balaton nyaranta megtelik turistákkal, kíváncsi lá-
togatókkal, fürdõzõkkel. Így volt ez a 19. században
is. Ám hajlamosak vagyunk megfeledkezni a téli Ba-
laton csodálatos, múltbéli világáról, amely hasonlóan
változatos és érdekes, mint a Balaton, nyaranta.

A téli Balaton a 19. századi szépirodalomban

Lírai munkák nem igazán örökítettek meg részleteket
a téli Balaton festõi világából. Elsõként Csokonai Vi-
téz Mihály (1773–1805) Dorottya vagyis a dámák dia-
dalma a Fársángon (1804) címû vígeposzának Elsõ
könyvében olvashatunk a téli Balaton befagyott jég-
páncéljáról, amely telente biztosította az átjárást az
északi és a déli part között. Ma már szokatlan az a je-
lenség, hogy országutak támadtak a Balaton jegén, de
a 19. század elején, Csokonai idejében szekérrel áthaj-
tani Tihanyról Szántódra, teljesen természetes ese-
mény volt:

„Az örvendõ FÁRSÁNG kiindúlt Budáról,
Túdósítást venni a Magyar Hazáról,

S Lajstromba szedni az új Menyetskéket,
Öszvejárt sorjába minden Vármegyéket.
Fejérvár és Veszprém tsínos két vidéki

Tellyes örömére szolgáltak õ néki.
Majd Szalának keskeny, de kies tsútsánál

Általjött a jégen Tihany hegyfokánál;
S kiszállván Balaton Szántódi révére,
Az áldott országba Somogyba beére.”

Hrabovszky Dávid (1804–?) Néhány levelek Balaton-
ról, és Balaton mellyékérõl írott munkája, a 19. század
elsõ harmadában, 1826-ban keletkezett. Hrabovszky
leírása nem kifejezetten szépirodalmi munka, inkább
földrajzi, ökológiai, természeti jelenségek összegzése.
De tekintettel arra, hogy a téli Balaton nem bõvelke-
dik 19. századi irodalmi emlékekben, úgy gondoljuk,
hogy Hrabovszky kissé feledésbe merült fiktív levelei-
bõl is szemezgethetünk. 1826. januárjára keltezett írá-
saiban a balatoni halászatról tudósít:

„A halászatot nyáron nem ûzik annyira, mint télen, a
midõn a partoknak szép koronái, a thyrzusszal bõven
koszorúzott hegyek nyugosznak. Meggyõzi ekkor a Zor-
don évrész a nyakas elementumot, a szelek vad kénye
szerint sokféle magasságra hullámzott habokat nyugvó
tükörre simítja. Felszabadúl ekkor szerteszét az egyébkor
4, 5 helyekre szorított közösûlés, s közelébb hozza a tél
Somogyot Szalához. De Barátom, tsak fondorkodó ma-
rad az elementum, s én ekkor is tsak azokkal tarok, a kik
azt mondják, hogy száz mértföld a Balaton. Azonkívûl,
hogy a síkos jéghát minduntalan lábtöréssel fenyeget,
nem kell gondolni, hogy az egyszer befagyott Balaton
egész télen zárva maradna. Mert a jég alatt is dulnak a
habok nyughatatlan szélveszes idõkben, s jégfedelek nyö-
szörgésével oly irtóztató morajt támasztnak, hogy a ke-
véssé távolabb falukba is behallik. Ezen téli zajos
tûneményt riadásnak nevezik a Balaton mellyékiek, s ek-
kor nagy nyílások támadnak a jégen, mellyeket a tapasz-
talt lovakkal keresztül szoknak ugratni, külömben írtóz-
tató veszély lebeg az útasokon.”

A ma már rianásként ismert „riadást” (ahogy
Hrabovszky nevezi) túlzottan félelmetesen festi le a
szerzõ. Emellett abban is téved, hogy úgy vélte: ezt a
természeti jelenséget nem a jégpáncél alatti víz hul-
lámzása okozza, hanem a hõmérséklet ingadozása.
A befagyott Balaton jellegzetességeinek és szépségé-
nek leírására Jókai Mór (1825–1904) Az aranyember
(1872) címû regényében lelhetünk rá. Jókai huszonöt
évet töltött nyaranta Füreden, s ez a tartózkodás sar-
kallhatta balatoni vonatkozású témák megírására is.
Az aranyember lírai képei a balatoni tél csodavilágába
kalauzolják az olvasót, pedig állítólag Jókai a regény
megírásakor még nem látta a Balaton jégtükrét. Eme
leírás a Jég címû fejezetben olvasható. Timár Mihály
ugyanis feledni utazik a balatonparti nyaralóhelyére,
ahol találkozik egy Galambos nevû halásszal. A halá-
szok égi jelnek veszik Timár érkezését, hiszen napok
óta nem tudják kifogni a „fogaskirályt”. Az igen bús-
komor és zaklatott Timár a befagyott Balatont és a
halászok készülõdését figyeli. Jókai a téli, balatoni vir-
radatot festõi ecsettel önti szavakba:

„Timár messze behaladt a jégtükrön. Most virradni kez-
dett, a hold elsápadt, s az ég egész hosszában rózsaszínû
kezdett lenni, mire az óriási jégtükör csodálatosan színt
változtatott, mintha élesen kétfelé volna osztva: az egyik
része violaszín és rézvörös színt vesz fel, míg a napkelet
felé esõ, tehát a rózsaszín éggel érintkezõ fele azúrkék
marad. A tünemény pompája növekedik, amíg az ég egy-
re világosul; a skarlát, az aranyaz égen megkétszerezõdik
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a tiszta tükörben, s mikor a téli nap fénytelen, izzó gömb-
je feljön a látókör violabarna ködei közül, tûzszínû pá-
ráktól körülragyogva s letekint a ragyogó jéglapra, ilyen
varázsképet semmiféle tenger nem mutat, semmi mozgó
hullámtükör; mert az olyan, mintha két igazi nap kelne
fel két igazi égen.”

De a nagy mesélõ pompásan szemléletes természetle-
írása nem zárul ennyivel – mondhatni, ez csak a kez-
det! Hiszen a balatoni ember tudja, nem teljes a bala-
toni tájleírás a balatoni jégtakaró herkulesi küzdelmé-
nek, ijesztõ zajainak, morajlásainak szemléltetése nél-
kül. A balatoni rianások, szépirodalmi formába öntött
szemléltetése pedig így hangzik – Jókai tollából:

„Az egész jéglap szól, beszél, zeng lábai alatt. Mennydör-
gést és citerapengést hall összekeverve. Egy-egy pattanás
az ágyúdörejhez hasonlít, s mértföldkövekre elhangzik. –
közben egy-egy ágyúdörgés, mely mérföldekre elhangzik.
S a halászok nyugodtan látnak hálóik szétbontásához a
mennydörgõ ég hátán; s a távolban szénásszekeret látni,
amint a jégen csendesen végighaladnak négy ökörrel. Itt
már ember és állat megbarátkozott a jég haragos perle-
kedésével, amely azután folytonosan tart, míg a nap is-
mét le nem áldozik. …Most egyszerre egy olyan rettentõ
dördülés hangzik, mintha száz ágyút sütöttek volna el
egyszerre, vagy mintha föld alatti tûzaknát vetettek volna
fel. Az egész jégtábla megrendül és összerázkódik. S a
dördülés munkája iszonyú: a füredi parttól rézsút egész
Tihanyig, háromezer lépésnyi hosszúságban végigrepedt
a jégtábla, s a kétfelé nyílt tömeg között egyölnyi széles
tátongó nyílás maradt.”

Eme csataleírásnak is beillõ jelenet feszültsége után a
balatoni halászat fortélyairól olvashatunk. Az egysze-
rû emberek kemény munkájáról, ami este kis ünnep-
lésbe torkollik, a Balaton jegén: a halászok

„Egy roppant, akónyi bográcsba beleaprítják a kiváloga-
tott halat, aminek nem szabad sem kövérnek, sem szál-
kásnak lenni; nem jön abba egyéb, mint a halnak a sa-
ját vére, paprika marokszámra, meg a vöröshagyma.
Hanem aztán van annak a keverésmódjában valami
mesterség, amit csak az ért, akinek tudománya van hoz-
zá, hogy azt utánacsinálni sem lehet… A szép téli éjben
messze világlottak a jégtükrön az örömtüzek. A mulatság
a jég hátán majd éjfélig tartott. A halászok akkorra let-
tek készen a fogott hal behordásával a raktárba.”

Jókainak akad még egy rövid írása, amely kevésbé
közismert, de szintén a téli Balatont idézi. Jókai (A)
Hon címû gazdasági, politikai napilapban – amelynek
alapító szerkesztõje is volt – tette közzé A befagyott
Balaton, az ölelkezõ várromok címû tárcáját. A roha-
nó vonat ablakából kitekintõ Jókai, 1874-ben a fenti
idézetekhez hasonló módon, ismét megcsillogtatta
írói vénáját. De most már nemcsak a befagyott tó cso-
davilágáról, a halászokról, hanem a korcsolyázgató
emberekrõl is tudósított:

„Az egész hatalmas kis tenger végig befagyva. A hullám-
zó, fellegeket, partokat visszatükrözõ élõ lap helyett egy
holt, mozdulatlan zöld síkság, oly sötét, mint a malachit,
fehér vonalakkal átcikázva, a távolban mozgó hangyatö-
megek elszórva rajta: halászok, korcsolyázók: ma éppen
ünnep van, mindenki mulat. Ez a második jégkérge a
Balatonnak ez idén. Az elsõ odakinn hever már a somo-
gyi homokfenyéren; hosszú, fehér bástyák, összedûlt pa-
lotasorok alakjában, azt egy északi szél verte ki oda
mind: s a tél második páncélt vont helyébe. A Balaton is
luxust kezd ûzni, kétszer változtatja a toilettjét egy far-
sangon. A tihanyi félszigeten túl új tüneményt mutat e
bûvös kép; itt is végig be van fagyva a tó; ugyanazon ma-
lachit födél rajta, hanem a somogyi parthoz közelebb egy
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TESTVÉRTELEPÛLÉSÜNKRÕL

Idén korán kezdtük a „véckei szezont” 

Nem titkolt szándékunk volt, hogy végre kiélvezzük
a havas Erdély kínálta lehetõségeket. Sajnos hó
nem nagyon volt, de csodás tavaszias kirándulást
tettünk Erdõvidéken. 
Egy nemes ügy támogatásáról is szeretnék írni az
olvasóknak, ami közel áll a szívünkhöz. 
Decemberben olvashattuk az új véckei plébános,
Hajlák Attila István felhívását, hogy stációk
„megvásárlásával” lehet támogatni a templom
felújítását. Futótûzként terjedt a hír Vécke zamárdi
barátai között, érkeztek a felajánlások. Olyan sokan
lettünk a végén, hogy 2 stációnak is lelki gazdái
lehetünk! 
2023. január 07-én a magyar házban átadtuk a
plébános úrnak az összegyûlt összeget az alábbi
támogatók nevében: 
Tóth József és Ildikó, Rezi Teri, Kiss Jenõné,
Bemné dr. Schneider Mária, Pálfi István és neje,
Bráder Kati, Hirsch Judit, Huszár Viki, Hirschmann
Attila és Renáta, Matyikó Zsuzsa, Massányi Zsolt,
Lainné Csikós Ildikó, Kalmár Imréné, Csonka
András, Schwarc család, Strasszer Imre, Szili József
és neje, Lain Viktória. A templom felújítása szépen halad, várhatóan 2023 februárjában elkészül. 
Halják Attila István könyvébõl idézve búcsúznék: „Hajolj le irgalmasan mások terheit megemelni, és a
tieid is könnyebbek lesznek.” 

Lain Viktória

óriási hosszúságú rianás vonul rajta végig Tihanytól le
Badacsonyig s a szétnyílt helyen azúrkék víztükör ragyog.
A zalai hegyek száz meg száz apró borházakkal vannak
fedve, miket a nap arannyal festett, s a ragyogó pontok
azon a hosszú szabad víztükrön úgy tûnnek fel, mintha
futó fáklyák volnának, míg a jéglap maga viszfénytelen
marad. A tündéri lámpások ott az égszín úton versenyt
futnak velünk, ameddig a Balaton tart, s míg egy másik

bûvmutatványa a láttani csalódásnak másfelé nem ra-
gadja a figyelmet. Két õsi várrom tûnik fel a zalai hegyek
között, mik a sebesen rohanó vonatról úgy tûnnek fel,
mintha egymás elõtt és mögött járnának kelnének.
A két várrom Csobánc és Szigliget.”

Kovács Emõke
Forrás: Újkor.hu-A velünk élõ történelem,

Kovács Emõke 2017. 01.06.
(Folytatjuk)

Fotók: Cziglényiné Molnár Katalin
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Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület hírei

„Egy jó közösségben a bizalom megtartá-
sa, egymás segítése mindennapos tevé-
kenység.”
(Szani)

Új esztendõ, új feladatok. A Berkenye-kör a korábbi
rendezvényeire építkezve, bízva a közösség megtartó
erejében, a nehézségek és a rajtuk kívül álló, gátló té-
nyezõk ellenére, elszántságuk és a belülrõl fakadó
késztetésekbõl adódóan 2023-ban is folytatja tevé-
kenységét. Ezzel nem csak tagjainak, vagy az alapsza-
bályban rögzített célokban megfogalmazott alkotói
körnek, hanem a rendezvényein résztvevõ közösség-
nek is szeretne kellemes, felemelõ, kulturális élményt
nyújtani. Mivel a közösségi ház elõre láthatóan márci-
usig zárva tart, ezért az elsõ program április 1-re vár-
ható. A rajtunk kívül álló és váratlanul elõfordulható
események miatt az egyesület a változtatás jogát fenn-
tartja. 2023-ra az elõzetes terv az alábbiak szerint áll
össze:

2023-04-01 szombat, 17:00 Balatoni mondák. Té-
ma: Balaton környéki alkotók estje / Tokody Klára író
és csapata. Kiállítás: Mondákról készült festmények.
A résztvevõk megismerhetik az összegyûjtött, könyv-
be foglalt Balatoni mondák körét. Az alkotócsoport a
Balaton mellett élõ írókból és festõkbõl áll. 
2023-04-15 szombat, 10:00 III. Költõk Találkozása
(KÖT). A rendezvény délelõtt 10 órakor kezdõdik, és
16:30-ig tart. A program nyilvános. 15 órától rövid
elõadás lesz Tamási Áron munkásságáról, részletek
hangzanak el mûveibõl, és Petõfi Sándor költészete,
versei lesznek hallhatók, a kivetített és a közösséggel
együtt elmondott, elénekelt Petõfi-versekkel. 
2023-05-05 péntek, 17:00 Helyi vasúttörténet címmel
Bor Ferenc helytörténész tart elõadást. Kiállító: Dr.
Bán Éva (Nagyberény) Közös éneklés: Megy a gõzös
Kanizsára
2023-05-16 hétfõ, 18:00 Berkenye-kör közgyûlése. A
közgyûlés nyilvános. A szavazásban csak a tagság vesz
részt, a hallgatóság az egyéb napirendi pont szerint te-
het fel kérdéseket megvitatásra, vagy javaslattal élhet
az egyesület mûködését, eseményeit illetõen.
2023-05-28 / 2023-06-01 XII. Mûvésztelep Tálos Ágo-
ta festõmûvész szervezésében. A rangos esemény
megnyitó ünnepséggel kezd, és a résztvevõk anyagá-
ból kiállítással zár. A részletekrõl meghívó és plakát
készül.
2023-08-24 / 2023-08-27 III. Balatoni Írótábor (BÍT).
Tábornyitás: csütörtök 15:00. Az írókon, költõkön kí-

vül vendégeink lesznek viszont meghívással a kiskun-
halasi és kazincbarcikai egyesületek tagjai. Ismét hall-
ható lesz a Mathias Rex együttes. Kiállító: Demján
Ilona (Füzesgyarmat).
2023-09-06 / 2023-09-09 Plain-Art Mûvésztábor. Im-
már hagyományosan, Fehér Imre festõmûvész tábora.
Szeptember 9-én záró kiállítás lesz látható az alkotá-
sokból, irodalmi mûsorral. A részletekrõl meghívó és
plakát készül.
2023-09-16 szombat, 17:00 Másfélmillió lépés+1
Hirschmann Attila elõadása diavetítéssel. Kiállítónak
Pósa Ede balatonszemesi festõt kérjük fel. 
2023-10-14 szombat, 16:00 Krúdy-kör Zamárdiban.
Ez a szintén hagyományosnak nevezhetõ esemény
2018 óta kerül megszervezésre. A budapesti Krúdy-
kör alkotótagjai szívesen látott vendégeink, akik ma-
gas színvonalú elõadásukkal örvendeztetnek meg ben-
nünket évek óta.  Kiállító: Sirály Art egyesület tagjai
(Fonyód).
2023-11-16 szombat, 16:00 Irodalmi est/családregény
bemutatója. Kiállító: Wágner Júlia (Siófok).
A cikkhez csatoltunk egy felvételt arról, hogy a jóté-
konysági céllal begyûjtött képkeretek átadása megtör-
tént, és amint a programban olvasható, kiállítási
anyagban viszontláthatók lesznek. Köszönjük a névte-
len adományozók és a Berkenye-kör tagságának ön-
zetlen segítségét! 
Reméljük, ebben az évben is kellemesen töltik idejü-
ket a Berkenye-kör rendezvényein! 
Kívánunk a Berkenye-kör tagsága nevében békés,
szerencsés, jó egészségben eltöltendõ 2023-as évet!
2023. 01. 10.

Szani
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Beszámoló a Klub 2022. évi munkájáról

A 2022-es év a covid-járvány ellenére eseménydús volt.  Bár a tagság nagyobb  része
a járványtól félve nem látogatta a rendezvényeket, az átlag létszám 40-45 fõ volt  az elõadásokon,
és 85 fõ volt az évfordulós összejövetelünkön. 
Tudomásul kell vennünk, hogy a tagság elöregedett, az átlag életkor 72 év felett van, és
ez megnehezíti az utánpótlás kinevelését. Önkéntes munkát - melyért nem jár anyagi meg-
becsülés, saját szabadidõt kell feláldozni a köz javára, sokszor a telefon, internet és saját
gépjármû ingyenes használatát is- a fiatalabb nyugdíjas korosztály nem vállal, fiatalok pedig
nincsenek.
Jó, hogy most már megjelenik havonta a Zamárdi Hírmondó, így a tagjainkon kívül a lakos-
ság figyelmét is fel tudjuk hívni az elõadásokra és szûrésekre.

Elõadások- 2023

január 14.- a R.O.SZ. minden évben továbbképzést  szervez a klub és egyesületi  vezetõk
részére. Célja egymás  kölcsönös  megismerése, a tapasztalatok cseréje. A képzés helye 
Bakonyszücs. 

február 14.- Hirschman Attila számolt be legutóbbi „túrájáról”gyönyörû képekben és szóban,
Hisrchman Renáta pedig megtornáztatta a résztvevõket.

április 11.-  Dr.Bartha Anna tüdõgyógyász tartott elõadást a covid utáni állapotról, beszámolt
személyes tapasztalatairól, melyeket a covid osztályokon szerzett.

junius 19.- A Családsegítõ csapatának meghívására jómagam és Nagy Magdi részt vettünk 
gyerekek részére tervezett „egészségnapon”. Különféle játékos feladatokat talál-
tunk ki, melyeket nagyon ügyesen megoldottak.

szeptember 22.- Dr.Perjés Gábor urológus fõorvos elõadásának címe: „Az egészséget ve-
szélyeztetõ ,figyelmeztetõ jelek. Beszélt az inkontinenciáról, és felhívta a figyel-
met a szûrések fontosságára.

október 28.- Dr.Rápolti Ildikó reumatológus orvos a csontsûrüség fontosságáról,mérésérõl,
vizsgálati módszerek változásáról tartott elõadást. Fontosnak tartotta felhívni a
figyelmet a D vitamin pótlására október és április hó közötti idõszakban.

november 14.- Koprivanecz Magdolna dietetikus „Étkezési szokásaink hatása az egészsé-
günkre” c. elõadása érdekesen mutatta be- fõleg az idõs emberek részére-, mire kell 
figyelni a napi étkezés összeállításainál. Az elõadás után egészséges
mártogatós falatokkal kínáltuk a résztvevõket.

december 3.- Dr.Csellák Zsuzsanna bõrgyógyász, kozmetológus onkológus doktornõ tartott
elõadást a bõrrákról.

Köszönöm az elõadóknak,hogy elõadásaikat  ingyen, ellenszolgáltatás nélkül vállalták.

Kirándulások

A tagság   covid miatti félelme, valamint az átlagéletkor romlása miatt már nem tud részt
venni kétnapos kiránduláson. Az egynapos kirándulások is megdrágultak a busz költség
emelkedése miatt, ezért egy kivételével kirándulásainkat vonattal tettük meg.

március 24.: Budapest -Megtekintettük a Zene Házát (vonattal).
április 23.:    Busszal kirándultunk Majk,Bodajk,Csókakõ úticéllal.
május 20.    Budapest-Operaházi séták, kirándulás (vonattal).
május 21.    Tihany –részt vettünk a R.O.SZ.II.országos Kulturális találkozóján.
október 6.   Budapest-kirándulás vonattal a Margitszigetre,utána dunai hajókázás
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Szûrések
Idén a Kaposi Mór Oktató Kórház sajnos nem biztosított lehetõséget komplex szûrésre.
A  bõrgyógyász fõorvos sem vállalta ,hogy egészségnap keretében melanómaszürést
végez. Az orvosok leterheltségre hivatkozva nem vállalnak kihelyezett szûréseket, és ez  azért  baj, mert
a megelõzés véleményem szerint olcsóbb lenne, mint a késõbbi kezelés.
Beszélünk a prevencióról, a megelõzésrõl, de  az egészségügy nem teszi lehetõvé
ennek megvalósítását. Remélem, igaz lesz az az elképzelés, hogy a körzeti orvosok  
olyan eszközök birtokába kerülhetnek, melyekkel elkerülhetõ lesz, hogy bizonyos vizs-
gálatok elvégzéséért messzire kelljen utazni.

október 8. Prosztataszûrés.
Idén másodszor kerül sor erre a szûrésfajtára.2021-ben 
62 fõ vett részt, 2022-ben 56 fõ. Többen is lettek volna, ha idõben jelentkeznek. Sajnos Budapestrõl a

szûréshez annyi kazettát hoztak le, amennyien idõben jelentkeztek. Akik késõbb gondolták meg magukat,
lemaradtak.  Pedig az eredmény rosszabb volt a tavalyinál.
Kérjük a férfi lakosságot, hogy saját érdekükben 50 év  felett feltétlenül vegyenek részta szûrésen. Persze
a szûrés nem 100 %-os.Tapasztalat, hogy a szûrést végzõ szerv több kazettát hozzon magával ugyanú-
gy, mint 2021 évben, hogy a magas szûrési eredményt lehetõség szerint helyben megismételhessük. Erre
idén nem volt lehetõség.

Egyéb:
-a Klub idén ünnepelte 15 éves évfordulóját, melynek költségeihez az  Önkormányzat és a R.O.SZ is
anyagilag pályázat keretében hozzájárult. Az ünnepségre 4 társklubot hívtunk meg,a 19 fõbõl 9 fõnek biz-
tosítottunk szállást.
-december 3-án tartottuk tagjaink részére a legnagyobb létszámú összejövetelt, a „szeretetvendégségün-
ket”, melyet a tagok közremûködésével (sütés), a klub hozzájárulásával ( tea, bor, zsíros kenyér,
ajándékcsomag) és ünnepi mûsorral tettünk emlékezetessé.

Köszönjük Polgármester úrnak, a Zamárdi Önkormányzatnak, a R.O.SZ-nak,a Tourinform Iroda munkatár-
sainak, a GAMESZ-nek, a Szili Büfének  az egész évi  segítséget, a Domino Kft.-nek az anyagi támogatást.

Perge Lászlóné 
klub vezetõ

FELHÍVÁS!!!

A KÖZÖSSÉGI HÁZ 2023. január 31-ig az ismert energiamegtakarítás érdekében zárva lesz.
Legközelebb 2023. február 13-án, hétfõn 16 órakor találkozunk, ha nem lesz változás.
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ISKOLAI KARÁCSONY



Zamárdi Hírmondó 20. oldal 2023. január

ZAMÁRDI NÕI KAR

Az adventi hetek a Zamárdi Nõi
Kar számára is mozgalmasan
teltek.

Advent utolsó vasárnapján a
Kõröshegyi Kulturális Egyesü-
let meghívására szerepeltünk
a Kõröshegyi Zenemûhely „Ka-
rácsonyváró udvar” rendezvé-
nyén.

A hagyományos karácsonyi
koncertünkön kívül a balaton-
szárszói Soli Deo Gloria Kórus
ünnepváró hangversenyén is
felléptünk. 

Ebben az évben a szárszói és a
zamárdi kórus mindkét települé-
sen közös koncertet adott. A két
baráti kórus így pótolta be
együtt a Covid miatt elmaradt 25
és 15 éves jubileumi ünnepsé-
güket. A koncert felvétele Face-
book oldalunkon megtalálható.
A koncert után szeretetvendég-
séget rendeztünk. Ezúton kö-
szönjük Zamárdi város ve-
zetõinek és Gál Péternek, hogy
a Közösségi Házat a korlátozá-
sok ellenére is használhattuk.
Köszönjük a felajánlásokat és a
sok segítséget Csonka András-
nak, Pálfi Istvánnak, Pálfiné Icá-
nak, Rezi Terinek és Berkesné
Áginak.
Az új év is fellépéssel kezdõdött.
2023. január 06-án, Vízkereszt
napján Somogy Vármegye
Közgyûlésén, a Megyenapon az
ünnepi eseményt a Kaposvári
Helyõrségi Zenekarral és a Bala-
ton Táncegyüttessel színesítet-
tük.
Idei terveink között egy farsangi
bál és a III. Balatónia – Balatoni
Kórusok Találkozója- megrende-
zése szerepel. Zamárdi Város
15. születésnapjára is tartalmas,
színes mûsorral készülünk. Fotók: Hirschmann Attila, Kovács Tibor, Kilvinger Gábor
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A 2022-es évet újult erõvel kezd-
tük el, remélve, könnyebb évnek
nézünk elébe!
Február 26-án ruhabörzét tartot-

tunk, mindenki kedvére válogathatott a sok ru-
ha közül. Egy tabi családnál tûz volt, és õket is
segítettük ruhával, cipõvel, tartós élelmiszerrel
és tisztálkodási szerekkel.

A ,,Babaholmi adománygyûjtû”akcióban részt
vettünk. A kapott babaápolási szereket kis-
gyermekes családok között osztottuk szét. A
Szántódi DM és magánszemélyek voltak a
segítségünkre. Húsvétra tartós élelmiszer és
tisztasági csomagokat juttattunk családok és
egyedülállók részére. Zamárdiban elhelyezett
ukrán menekültek és családok ellátásában se-
gítettünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pé-
csi munkatársaival és a Zamárdi Családsegítõ
Szolgálattal közösen. Tartós élelmiszerrel, bé-
biétellel, ruhákkal,cipõkkel és tisztasági cso-
maggal.
A nyár elmúltával elkezdtük szervezni második
jótékonysági batyus bálunkat, ami az utolsó pil-
lanatban dõlt el, hogy megrendezhetjük-e. Ez-
úton szeretnénk megköszönni  Zamárdi Város
Önkormányzatának a lehetõséget a megrende-
zésre, és hogy a kultúrházat a rendelkezésünk-

re bocsájtotta! A bál bevételét a rászoruló em-
berek és családok támogatására fogjuk fordíta-
ni. December 4-én az ,,Adventi vásár a Zamár-
di óvodások javára” a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat tagjai és a Zamárdi Napköziotthonos
Óvoda együtt várta süteményekkel,forró italok-
kal és kézmûves termékekkel minden kedves
érdeklõdõt. Csoportunk felkérésére volt mese-
mondó,arcfestõ a gyerekek örömére és kará-
csonyi dalokat elõadó énekesünk is. Decem-
ber 6-án a Mikulásunk is járt több településen,
ahol csomagokat szórt szét, amit a zamárdi
csoportunk , Csendesné Móni és a Tartalom
Egyesület rakott össze.

December 15-20 között az ,,Adni Öröm” akció
keretén belül a Szántódi Spar üzletben
tartós élelmiszert gyûjtöttünk. Karácsonyra
több mint 50 családnak tettük szebbé az ünne-
pét Zamárdi, Szántód, Balatonendréd,Torvaj és
Bedegkér településen.
Köszönjük egész éves támogatásukat, minden-
kinek jó egészséget és jó munkát kívánunk a
következõ esztendõre!

Takács Tünde Éva 
csop.vez.
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Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása

Takarítás, szabás-varrás,
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Református istentisztelet:

Helyszín:

Siófoki utca 20.

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 

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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