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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2016. május 23-i ülésérõl

Zamárdi város képviselõ-testülete

1. Zamárdi Város Önkormányzata 2015 évi összevont
beszámolójának elfogadása
- az önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) 
beszámolóját az alábbi fõszámoknak megfelelõen el-
fogadja:

Konszolidált kiadások összege:            1 079 626 e Ft
Konszolidált bevételek összege:          1 696 654 e Ft
Konszolidált mérlegfõösszege:            7 289 027 e Ft
Konszolidált mérleg szerinti eredmény:  200 179 e Ft

2. Nagyon Balaton, B My Lake fesztivállal kapcsola-
tos kérdések megtárgyalása

- a Nagyon Balaton, B My Lake fesztivállal kapcsola-
tosan az alábbi döntéseket hozza:

� Az útlezárásokat elfogadja,

� A tervezett építési idõszakokat elfogadja azzal, 
hogy augusztus 22-én este 9 órakor zárhatják le a 
strandszakaszt,

� A kempingeknél a Szt. István úton történõ baleset-
mentes  átjárást a szervezõknek kell biztosítania, és
a rendezvény végéig fenntartania,

� A Harcsa és Kilátó utca közötti strand területen a
vízimentést - a tavalyiak szerint- az önkormányzat
láttatja el az egyesülettel, a szervezõk a parti men-
tést végzik, szárazföldi járõrrel,

� Zöldfa utca egyirányúsítását továbbra is támogatja,
a Bácskai utca egyirányúsításához nem járul hozzá,
a fizikai lezárásához sem, továbbá azt tartja 
elképzelhetõnek, hogy a szervezõk élõerõvel a 
parkolást csak a füves részre engedélyezzék, az 
útszéli leállásokat tiltsák, amennyiben tûzoltó-
mentõ felvonulási területként kívánják azt hasz-
nálni.

� Elfogadja, hogy a régi �Havas-féle� területre a bér-
leti díjat a Sziget Kft. fizesse meg,

� A rendezvényterület rekultivációja kapcsán a 
Sziget Kft. jogosult nyilatkozni és a terveket 
megküldeni.

3.-  megtárgyalta és elfogadta a Zamárdi Polgárõr 
Egyesület, a Siófoki Rendõrkapitányság  
Balatonföldvári Rendõrõrsének és a közterület-
felügyelet írásban kiegészített beszámolóját.

4. Zamárdi és Szántód között közlekedõ kisvonat 
mûködtetésére pályázat kiírása

- a Zamárdi és Szántód között közlekedõ kisvonat
pályázati kiírását megtárgyalta, és jóváhagyja az aláb-
biak szerint:

� A szolgáltatás a pályázat kiírásában minden év 
május 1-szeptember 30. között kerüljön meghatá-
rozásra, elsõ alkalommal 2017. évben. Amennyi-
ben a �próbaév� sikeres, úgy a pályázat nyertesé-
vel további 4 évre a szolgáltatási szerzõdés meg-
köthetõ.

� A mûködtetési idõszakban üzemen kívüli parkolás
elõzetes egyeztetés után lehetséges, forgalmat nem
akadályozó területen.

� A pályázat kiírása a Heti Hirdetõben jelenjen meg
½ oldal méretben, illetve a helyben szokásos mó-
don (honlap, képújság, hirdetõtáblák). A honlap-
ról a pályázati kiírás részletei letölthetõ formátum-
ban kerüljenek megjelentetésre.
A pályázattal kapcsolatos további ügyintézésre a 
képviselõ-testület felkéri a Tourinform Iroda veze-
tõjét.

5. E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötendõ szer-
zõdés

- az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és a Zamárdi 
Önkormányzat GAMESZ között kötendõ megál-
lapodást további két évre (2017. január 1-2018. de-
cember 31.) közötti idõszakra jóváhagyja.

6. Zamárdi, Zöldfa utca-Széchenyi utca sarkán lévõ 
önkormányzati terület ügye (Horváth János)

- nem engedélyezi az önkormányzati terület bérbe- 
adását, illetve bérleti szerzõdés megkötését (amely
útként van nyilvántartva) Horváth János felépít-
mény tulajdonossal.

Kéri a hivatalt, Horváth Jánost szólítsák fel, hogy a
felépítményt távolítsa el a területrõl, mivel az épület
sem elhelyezkedésében, sem kinézetében nem felel
meg a mai kor követelményeinek. 
Kéri továbbá az önkormányzati területen lévõ burko-
lat eltávolítását a GAMESZ által.
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7. Körforgalomra vonatkozó javaslat megtárgyalása
(Zamárdiak Zamárdiért Civil Társaság)

� a  körforgalomba (település keleti oldala) elhelye-
zendõ mûtárgyra vonatkozóan támogatja annak 
megvalósítását a részletes adatok ismeretében.

Kéri továbbá, hogy az ötletgazdák a civil szervezetek-
kel egyeztetve tegyék meg a további lépéseket az el-
képzelés megvalósítására vonatkozóan.

8. Egészségõr park létrehozása Zamárdi, Honvéd ut-
cában

� a parkra vonatkozóan konkrét javaslatot kér az öt-
letgazdáktól, melyet az elõzmények ismeretében 
elvi szinten támogat. 

A 2017. évi költségvetésbe a konkrét számok ismere-
tében az összeget be kívánja tervezni. 

9. Tájház tetõ felújítása

� a tájház tetõ teljes felújítására még további két ár-
ajánlatot kér be, mivel 1 millió forint feletti összeg-
re érkezett a KAMAHOR Kft. ajánlata.

10. Balaton szíve térre vonatkozó döntés

� Gál Péter képviselõ javaslatát elfogadja, a térrel 
kapcsolatos költségekre biztosítja a szükséges ösz-
szeget az általános tartalék terhére (tábla kihelye-
zése).Gál Pétert bízza meg a helyszínnel kapcsola-
tos további közremûködésre

11. Balaton Házak Kft. � társasház beruházó - kérel-
me

� a Balaton Házak Kft. � társasház beruházó � 8621
Zamárdi, Rózsa utca 58/a. számú, magántulajdon-
ban lévõ ingatlanon keletkezõ csapadékvíz kiveze-
tését nem engedélyezi. 

A fenti ingatlan elõtti árok kialakítását saját költségé-
re az ingatlantulajdonos elvégeztetheti, elõzetesen a
hivatallal egyeztetni szükséges.

12. Zamárdi, Gábor Áron utcai ingatlan tulajdono-
sok kérelme árok lefedés ügyében

� megtárgyalta a Zamárdi, Gábor Áron utca, Bala-

ton felõli részére vonatkozó árok lefedésre irányu-
- ló kérelmet, és azt nem kívánja elvégezni.

13. Zamárdi, Wellamarin szálloda mellett behajtás-
gátló lehelyezése 

� a behajtásgátló oszlop beszerzésére a RoLL-N 
Kft.-t bízza meg 1.090.000,- Ft + 160.000,- Ft LED
összegben. A behajtásgátlóhoz szükséges távirányí-
tókat az Önkormányzat a közfeladatok ellátásához
szükséges gépjármûvekhez megvásárolja. Az érin-
tett tulajdonosok saját költségükön kell, hogy meg-
vásárolják, melyekrõl a hivatallal egyeztetni szük-
séges.

14. Óvoda terasz tetõ kivitelezéssel kapcsolatos dön-
tés

� úgy dönt, hogy az Önkormányzat továbbra is 
Gócza Tibor egyéni vállalkozót bízza meg az óvo-
dai terasz tetõvel kivitelezés elvégzésével, és egyet-
ért a munkadíj és a szükséges anyagok külön törté-
nõ kezelésével, az anyagok önkormányzati költség-
re történõ megvásárlásával.

15. Vízi mentéssel kapcsolatos pénzügyi döntések

� egyetért a nyári szezonban vízi mentésre vásárolt 
mentõhajó felszerelésének megvásárlásával, mely-
re 500.000,- Ft keretösszeget biztosít az általános 
tartalék terhére.

� a vízi mentéshez 3.000.000,- Ft vételárú, motoros 
vízimentõ csónak megvásárlását jóváhagyja, tudo-
másul veszi.

16.Lomtalanítás plusz költségének jóváhagyása

� a lomtalanítás keretében plusz költségként 
600.000,- Ft keretösszeget biztosít az általános tar-
talék terhére, az utólagosan többségében a Mus-
kátli utcai közterületre kihelyezett lomra, Siókom 
Kft. által történõ elszállításra.

17. Kiss Ernõ utca-Eötvös utca sarkán épülõ parkoló-
ban közvilágítási elosztószekrény telepítésére 
megbízás

� Pálfi István egyéni vállalkozó megbízását bruttó 
120.650,- Ft összegben az általános tartalék terhé-
re jóváhagyja.
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18.Zamárdi, Fõ utcai buszmegálló áthelyezése

� a Fõ utca, iskola elõtti buszmegálló elhelyezését jó-
váhagyja keleti irányban, kb. 70 méterre a jelenlegi
helytõl. Ezzel a megoldással a meglévõ fákat sem 
kell kivágni.

Az új buszváró a templom térhez illeszkedõ kivitele-
zésben kerüljön kihelyezésre a megállóba.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete 2016. június 6-i rendkívüli ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Zamárdi 2987/33 hrsz-ú ingatlannal (Bácskai ut-
ca vége) tájékoztatás

� megtárgyalta a zamárdi 2987/33 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatos bérletet, és felhatalmazza Csákovics 
Gyula polgármestert, hogy 2016. évre vonatkozó-
an 251.150,- Ft+áfa/év bérleti díjért a bérleti szer-
zõdést az ingatlan tulajdonosával kösse meg. 
Az ingatlan karbantartását 2016. évre vonatkozóan
az Önkormányzat vállalja.

2. Zamárdi 2987/33 hrsz-ú ingatlan bérbe adása

� megtárgyalta a zamárdi 2987/33 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatos bérbe adást helyi vállalkozók részére, 
és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határo-
zatát kiegészítve Mészáros Balázs részére 50.000,-
Ft/szezon, Horváth Károly részére 50.000,- Ft/sze-
zon, Farkas Tibor részére 30.000,- Ft/szezon egye-
di bérleti díjat javasol megállapítani azzal, hogy 
amennyiben a helyi rendeletben szabályozott köz-
terület-használati díjak magasabbak,mint a fenti 
egyedi díjak, akkor a rendeletben megállapított dí-
jakat kell alkalmazni a bérlõknél.

A terület Balatoni Játszadalom ideje alatt történõ
hasznosításáról a Tourinform Iroda döntsön.

3. Vízi sportbázis hasznosítása

� megtárgyalta a zamárdi vízi sportbázis bérleti igé-
nyére vonatkozó kérelmet és egyetért, hogy a nyá-
ri szezonban Diószegi Zoltán által igénybe vett te-
rület után járó 400.000,- Ft bérleti díjat az Önkor-

mányzat számlájára utalja a sportbázis bérlõje, to-
vábbá a Sziget Kft. által a Balaton Sound fesztivál
idejére igénybe vett terület bérleti díja, amely 
300.000,- Ft, szintén az Önkormányzatot illeti meg.

4. Zamárdi, Fõ utca 22-26. számú ingatlanok elõtti 
burkolt padkaépítés és járda átépítés, Zamárdi, 
Fõ utca 2315 hrsz-ú ingatlanon parkoló kiépítése,
és Zamárdi Általános Iskola kerítés építése mun-
kái közbeszerzési eljárás lezárása

A nyertes ajánlattevõ: 2. sz. Mélyépítõ Kft. ajánlatte-
võ, mert legjobb ár-érték arány értékelési szempont
szerint a legjobb ajánlatot tette.

Zamárdi Város Önkormányzata a �Zamárdi, Fõ utca
22-26. számú ingatlanok elõtti burkolt padkaépítés és
járda átépítés, Zamárdi, Fõ utca 2315. hrsz-ú ingatla-
non parkoló kiépítése, és Zamárdi Általános Iskola
kerítés építése munkái� tárgyú beruházás elvégzésé-
vel a 2. sz. Mélyépítõ Kft.-t bízza meg 45.759.470,-
Ft+27 % áfa díjért. 
A kivitelezéshez szükséges összeg a költségvetésben
rendelkezésre áll.

5. �Margó Ede sétány burkolási és térépítési mun-
kái� közbeszerzési eljárás lezárása

� A nyertes ajánlattevõ: 1. sz. Mélyépítõ Kft.ajánlat-
tevõ, mert legjobb ár-érték arány értékelési szem-
pont szerint a legjobb ajánlatot tette.

Zamárdi Város Önkormányzata a �Margó Ede sé-
tány burkolási és térépítési munkái� tárgyú beru-
házás elvégzésével az 1. sz. Mélyépítõ Kft.-t bízza 
meg 18.694.590,- Ft+27 % áfa díjért.

6. Zamárdi, Szent István utca déli oldalán buszöböl
kialakítása

�  megtárgyalta a Zamárdi, Szent István utca déli ol-
dalán, - a CBA üzlet környékén � buszöböl kialakí-
tásának kérdését, és azzal egyetért.
Felkéri a jegyzõt, hogy a hivatal indítsa el a busz-
öböl kialakítására vonatkozó tervezési folyamatot.
-a buszöböl kialakításának költségeit a 2017. évi 

- költségvetésébe betervezi.
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7.Horgász helyekre történõ lejutás kijelölése

�  2017. évtõl Zamárdi parti területén két utcát kíván
kijelölni, amelyen a horgászhelyekre történõ csó-
nak leszállítást végezni lehet, lehetõleg ott, ahol 
sója is van kialakítva.A parti sétány burkolása kap-
csán térjenek vissza a Nagyváradi közre, illetve a 
Harcsa utcára, Zöldfa utca-Part bisztróra, mint le-
hetõségek vizsgálatára

2016. évben a képviselõ-testület az eddigi gyakorlaton
nem kíván változtatni.

8. Régészeti feltárással kapcsolatos tájékoztatás

�  a 2016. évi régészeti feltárásokra vonatkozó tájé-
koztatást tudomásul vette, a 2016. évi költségvetés-
ben szereplõ összeget erre a célra biztosítja, bruttó
2.000.000,- Ft összegben.

�  az õsz folyamán a feltárt leletanyaggal kapcsolatos
költségeket tárgyalni fogja a pontos összegek isme-
retében.

9. Zamárdi Petõfi Sportegyesület kérelme 

�  hozzájárul, hogy a Petõfi Sportegyesület Zamárdi 
székhelyeként a 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. 
számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan kerüljön
feltüntetésre az egyesület alapszabályában.

10. GAMESZ belsõ ellenõrzés szempontjainak meg-
határozása

- a GAMESZ belsõ ellenõrzésénél az alábbi szem-
pontokat kéri figyelembe venni:

� Munkaköri leírások megléte, ellenõrzése,
� pénzkezelési szabályzat, könyvelés szabályosságá-

nak vizsgálata,
� bizonylati rend, fegyelem vizsgálata (szúrópróba-

szerû vizsgálat javasolt),
� rovancsolás vizsgálata (leltározás és egyéb pénz-

ügyi mûveletek, selejtezés),
� kilométer felhasználások szúrópróbaszerû ellenõr-

zése,
� daruhasználat jogszerûségének vizsgálata,
� egyéb, ütemterv szerinti vizsgálat.

- egyetért az Önkormányzat helyi adóellenõrzés
vizsgálata helyett a GAMESZ kivételes belsõ ellenõr-
zésének vizsgálatával 2016. évben.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete 2016. július 13-i rendkívüli ülésérõl

1.Közmûvelõdési pályázat

A kt. megtárgyalta a Közösségi Házra vonatkozó pá-
lyázati elõterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A rendelkezésre álló országos keret összege: 300 mil-
lió forint. Ezen összeg 40-60 %-ban kerül felosztásra
annak vonatkozásában, hogy a közmûvelõdési intéz-
mény 2015. január 1-jét megelõzõen vagy azt követõ-
en került megalapításra.

A pályázat összegének felosztása aszerint történik,
hogy melyik település vállal magasabb önrészt, illetve,
hogy hátrányos helyzetû települések közé tartozik-e.

A Közösségi Ház nagy- és kisterem világításkorszerû-
sítéséhez bruttó 240.144,- Ft összegû árajánlat áll ren-
delkezésre Pálfi István egyéni vállalkozó részérõl,
mely elfogadásra került.

A TV-kamera beszerzéséhez a két árajánlat közül a
Rexfilm Kft. árajánlatát fogadja el a képviselõ-testület
bruttó: 2.411.908 Ft. összegben.

Fentiek szerint a pályázandó összeg: 2.652.052 Ft,
melybõl önrészként Zamárdi Város Önkormányzata
60 %-ot vállal, vagyis 1.591.231 Ft-ot.

A pályázat beadási határideje: 2016. július 15.

2. Sportparkok építése pályázat

Zamárdi Város Önkormányzata 2 db Sportpark építé-
sére nyújtja be pályázatát, a helyszínek az alábbiak:

1. Zamárdi, Kilátó u. vége
Nagysága: 70 m2.

2. Zamárdi, Rózsa tér
Nagysága: 40 m2, + 200 m-es futópálya 
A futópályához vállalt önrész mértéke: 500.000 Ft.

Felkéri az NLC Pályázati és Projektszervezési Tanács-
adó Bt-t a pályázat megírására bruttó 50.000 Ft össze-
gért. Nyertes pályázat esetén sikerdíj és projektme-
nedzsment díj kerül még kifizetésre a Bt. részére,
melynek együttes összege a maximális bruttó 400.000
Ft-ot nem haladhatja meg.
A pályázat beadási határideje: 2016. augusztus 15.

Matyikó Zsuzsa
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Jótékonysági borárverés

Idén harmadik alkalommal tartottunk jótékonysági
borárverést. Ebben az évben a vízi mentõinknek és
a parti orvosainknak gyûjtöttünk. 

A Gere Tamás és Zsolt Pincészet borai kerültek ka-
lapács alá, valamint elárvereztünk öt palackkal a
Bujdosó Pincészet Balaton régió gyõztes rozéjából.

Az est folyamán Straub Dezsõ mûvész úr gondosko-
dott a vendégek szórakoztatásáról.

Sikerült túlszárnyalnunk a tavalyi bevételt, hiszen

több mint 1.5 millió forintot gyûjtöttünk össze. 

Köszönöm minden támogatónak a segítséget. Külön

köszönöm Bereki Anikónak, az est háziasszonyának,

hogy ebben az évben is térítésmentesen vállalta az

árverés levezetését.

Csákovics Gyula polgármester

Zamárdi � Villány

Ebben az évben ünnepeljük Zamárdi és Vil-
lány városok testvér-települési kapcsolatának
5.  évfordulóját.

E kapcsolat a két település között kiválóan mûkö-

dik. Az immár hagyományossá vált zamárdi Rozé

fesztiválon minden évben részt vesz Villány város

polgármestere és képviselõ-testülete, felvonul a

villányi borrend, eljönnek mûsorral a táncosaik,

különbözõ kulturális egyesületeik. Zamárdiból is

többször mutatkozott be Villányban mûsorral az

énekkar, táncosaink, a Színkör is. Az októberi vö-

rösbor fesztiválra minden alkalommal kitelepül a

Tourinform Iroda is, Zamárdit népszerûsítve. A

fõzõversenyünkön is rendszeresen kitesz magáért

a villányi csapat. Az idei Rozé fesztivál megnyi-

tója után a két város polgármestere és képviselõ-

testülete együtt emlékezett meg az 5. évfordulóról.

MZs



2016. augusztus 7.oldal Zamárdi Hírmondó

A Strand és B my Lake Fesztivál 2016. augusztus 24 -
tõl augusztus 27-ig kerül megrendezésre.

Behajtási engedélyek: Várhatóan 2016. augusztus 18.
(csütörtök) 11.00. órától nyit a Polgármesteri Hivatal
parkolójában elhelyezett lakókocsi, ahol sorszámo-
zott behajtási engedélyeket lehet beszerezni.  A lakó-
kocsi augusztus 19. és augusztus 27. napok között
08.00. órától este 20.00 óráig lesz nyitva.

Felhívom a figyelmet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan
a lezárt, valamint a rendezvény, kemping környezeté-
hez tartozó területeken csak behajtási engedéllyel le-
het közlekedni, illetve kizárólag magánterületen lehet
parkolni. Kérünk mindenkit, hogy saját és vendégau-
tói parkolását magánterületen oldja meg. A parkolá-
si szabályok betartását a rendõrség és a közterület-
felügyelet ellenõrzi. (A kiadott és sorszámozott behaj-
tási engedélyekrõl is statisztikai célból nyilvántartást
vezetünk.)

Utcalezárások és egyirányúsítás: 2016. augusztus 23-
án (kedd)  08.00 órától megkezdõdnek az érintett te-
rületeken- mellékelt térkép- az utcalezárások, melyek
várhatóan 2016. augusztus 28-án vasárnap 08.00 órá-
ig fognak tartani. 

A Zamárdi, Kiss E. utca -Zöldfa utca sarkán a Strand
és B my Lake fõbejárata és környéke  D-i,   K-i és Ny-
i irányban, 50-50 méter terjedelemben, kiterjesztésre
kerül,  azzal, hogy azon a területen a Fesztivál Bizton-
sági Szolgálata jogosult intézkedni. 

Balaton-parti ( 30 méteres parti sáv, Margó E. sé-
tány)  lezárások: 

Várhatóan 2016. augusztus 15-tõl kezdõdnek és fo-
lyamatosan tartanak az építkezések a rendezvényhely-
színen, a hátsó - és kapcsolódó területrészeken. 

A rendezvényterület elõtti Balaton-part lezárása
Zamárdi, Kecskeméti utca vonalától a Harcsa utcáig
tart, idõtartama 2016. augusztus 22-én hétfõn este
21.00 órától, várhatóan 2016. szeptember 2. péntek
16.00 óráig tart. (Kérem, hogy a partlezárás feloldá-
sának végleges idõpontjáról a további tájékoztatáso-
kat figyelemmel kísérjék, mert az idõpont -idõjárás,
stb. miatt- változhat!) 

Közterület bérbeadások: 
Zamárdi Város Önkormányzata az idei évben is úgy
döntött, hogy a közterületet semmilyen formában
nem adja bérbe a rendezvény ideje alatt. Felhívjuk a
magánterületekre kitelepülõk figyelmét, hogy a tevé-
kenységük végzéséhez szükséges hatósági  engedélye-
ket kötelesek beszerezni, a jogszabályokat betartani. 

A magánterületek elõtti közterületet szabadon kell
hagyni és azt tisztántartani, melynek betartását a
Közterület-felügyelet fogja ellenõrizni. 

Elõreláthatóan a Strand és B my Lake rendezvényte-
rület 2016. augsztus 24-én szerda 12.00 órakor nyit.
Elõtte lévõ napon zajmérések is várhatóak a végleges
beállítások végett.  A rendezvény további ideje alatt is
folyamatosan zajmérések lesznek.

Hang (zaj)vonal: 06/1 92 00 676.
infovonal: fesztivál elõtt lesz nyilvános

További  információkról  a www.sziget.hu oldalon tájé-
kozódhatnak.
Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

Zamárdi, 2016. július 26. 
dr. Dudás Anita 

jegyzõ 

Zamárdi Város Önkormányzata
Jegyzõjétõl

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: 84/348-400, 348-711.  Fax: 84/349-147.

E-mail: zamardipmh@t-online.hu

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a t. Lakosságot, Üdülõtulajdonosokat, Érintetteket! 
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2016. július

FELHÍVÁS ZAMÁRDI ÁLLANDÓ lakosok részére!

A helyi lakosok részére idén is 150 db STRAND valamint 50 db B MY LAKE FESZTIVÁL bérlet áll majd rendelkezésre.
Családonként összesen kettõ jelentkezést fogadunk el. Kérjük, a jelentkezéskor személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
A bérletigénylés és a bérletek kiosztása egyidõben történik: AUGUSZTUS 15 � tõl 9:00 órától augusztus 21-ig,
illetve amíg a bérletek el nem fogynak, a Tourinform Irodában (Kossuth u.16.)
STRAND FESZTIVÁL BÉRLET ÁRA: 13.000 Ft
B.MY LAKE FESZTIVÁL BÉRLET ÁRA: 14.500 Ft
Fizetés kizárólag készpénzben lehetséges. Csak személyesen, a megjelölt idõpontban fogadjuk el a bérletigénylési és egyben vásárlási szándékot!!
Elõzetes igényleadást nem áll módunkban felvenni. Megértésüket köszönjük!



2016. augusztus 9.oldal Zamárdi Hírmondó

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Rendezvények augusztusban:

Augusztus 5, 7.   16:00-19:00 óráig � Animáció, ingyenes játszóház - Óriáscsúszda (Keszeg u.) 
Augusztus 6. Orgonakoncert a Plébániatemplomban. � Dudás Ferenc
Augusztus 11-14. Balatoni Játszadalom
Augusztus 12, 14.  Animáció, ingyenes játszóház Zenepavilon (Bácskai u.) 
Augusztus 13. Svert kupa- DELL vitorlásverseny
Augusztus 13. Strandröplabda kupa (Kossuth u. vége)
Augusztus 13. Orgonakoncert a plébániatemplomban. � Kõvári Péter
Augusztus 14. 17:00 órától a kikötõnél  Lurkók vitorlára! - gyermekvitorláztatás 
Augusztus 19. �Toronyóra� � kilátó ünnepi kivilágítása koncerttel
Augusztus 19. 16:00-19:00 óráig � Animáció, ingyenes játszóház - Óriáscsúszda (Keszeg u.) 
Augusztus 19. 20:15 óra Orgonakoncert a plébániatemplomban. � Pálúr János
Augusztus 20.  8:30 Szent István-napi megemlékezés (Szélescsapás u. és a Fõ u. keresztezõdése)
Augusztus 20. 19:00 órától utcabál a Zenepavilonnál (Bácskai u.)

21:00 óra: Tûzijáték (Bácskai u. végén) majd örömtûzgyújtás.
Augusztus 21. 16:00-19:00 óráig � Animáció, ingyenes játszóház - Jegenye tér   
Augusztus 24-27. Strand Fesztivál
Augusztus 24-27. B. my Lake Fesztivál
Szeptember 3. Dél-balatoni amatõr kettes-fogathajtó verseny (Kossuth u. végén)
Szeptember 3. Vízi hálaadás (Bácskai u., kikötõ)

További program lehetõsége:
- Utcabálok � kedd, péntek, szombat 19:00 órától a Zenepavilonnál (Bácskai u.)
- Zamárdi séták (ingyenes túravezetés) � augusztus 18-ig csütörtökönként. Gyülekezõ: 16:30 a Tourinform iroda

elõtt.
- Népi játszóházi foglalkozások a Tájházban 10:00-12:00 óra között (Fõ u. 83.) � 

kedd: nemezelés, szerda: csuhézás, csütörtök: agyagozás, péntek: csomózás, szombat: levendulázás, vasárnap:
virágszövés.  Bejelentkezés: 06 30/328-5012

- Richter Flórián Cirkusz (augusztus 20-ig): elõadások: kedd - szombat: 20 óra; Zamárdi felsõ, Kocsi csárda mel-
lett

Programváltozás jogát a rendezvények szervezõi fenntartják!

Sziget, Strand, B.my Lake Fesztiválokra jegyértékesítés.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, programokról, fizetési lehetõségekrõl bõvebb
információt az adott fesztivál honlapján talál.) 
ÚJ ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

· T-PÓLÓ arany-ezüst nyomattal férfi, nõi fazon-
ban többféle színben és méretben

· új bögrék, kulcstartók és hûtõmágnesek
· logózott tornazsák több színben
· Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
· Zamárdi antológia: 2.000 Ft
· Orgona CD-k: 2.000 Ft
· galléros póló színes logóval, ujjatlan pólók

zamárdis logóval több színben és méretben, kulcs-
tartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka,
strandtáska, bögrék, esernyõ.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fénymáso-
lás: 25 Ft/oldal

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit!
Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek ven-

FELHÍVÁS ZAMÁRDI ÁLLANDÓ
lakosok részére!

A helyi lakosok részére idén is 150 db STRAND
valamint 50 db B MY LAKE FESZTIVÁL bérlet áll
majd rendelkezésre. Családonként összesen kettõ

jelentkezést fogadunk el.
Kérjük, a jelentkezéskor személyi igazolványukat és

lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
A bérletigénylés és a bérletek kiosztása egyidõben

történik: AUGUSZTUS 15 � tõl 9:00 órától
augusztus 21-ig,

illetve amíg a bérletek el nem fogynak, a
Tourinform Irodában (Kossuth u.16.)

STRAND FESZTIVÁL BÉRLET ÁRA: 13.000 Ft
B.MY LAKE FESZTIVÁL BÉRLET ÁRA: 14.500 Ft

Fizetés kizárólag készpénzben lehetséges. 
Csak személyesen, a megjelölt idõpontban fogadjuk el

a bérletigénylési és egyben vásárlási szándékot!!
Elõzetes igényleadást nem áll módunkban felvenni.

Megértésüket köszönjük!



Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2016. augusztus

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

dégei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb óta hûségesen
visszatérnek városunkba. Az ajánlólap a Tourinform irodá-
ban átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek kedvezmé-
nyeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó elfogadó-
hely-listát. A Tourinform irodában átvételi elismervény alá-
írásával nyitvatartási idõben átvehetõ.

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés. 

A vásárláshoz adott évre érvényes állami horgászjegy szük-
séges!

Gyerek partközeli éves: 1.500,-
Ifjúsági partközeli 24 órás: 1.000,-
Ifjúsági partközeli 72 órás: 2.000,-
Felnõtt partközeli 24 órás: 2.500,-

Felnõtt partközeli 72 órás: 4.500,-
Ifjúsági, partközeli 10 napos: 3.000,-
Felnõtt partközeli 10 napos: 7.000,-
65. életév feletti partközeli 24 órás: 2.000,-
65. év feletti partközeli 72 órás: 3.500,-
65. életév feletti partközeli 10 napos: 5.500,-

Nyitva tartásunk:

Augusztusban 27-ig hétfõtõl szombatig 9:00-18.00 óráig, va-
sárnap 9:00-17:00 óráig vagyunk nyitva.
Augusztus 28-tól hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig va-
gyunk nyitva, hétvégén zárva.

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

augusztus
3-a, 9:00-: vásár

5-e, 16:00-19:00: Ingyenes játékpark és kézmû-
ves foglalkozás � Keszeg u-i strand (óriáscsúszdá-
nál)

10-e, 9:00-: vásár

7-e, 16:00-19:00: Ingyenes játékpark és kézmû-
ves foglalkozás � Keszeg u-i strand (óriáscsúszdá-
nál)

11-tõl14-ig: Balatoni Játszadalom a Bácskai u-i
strandon (Lásd külön is a részletes programját!) 

19-e, 9:00-: vásár

19-e, 16:00-19:00: Ingyenes játékpark és kézmû-
ves foglalkozás � Keszeg u-i strand (óriáscsúszdá-
nál)

19-e: �Toronyóra�: Kilátó ünnepi kivilágítása kon-
certtel. Zenei körpanorámát ad a Daniel Speer
Brass együttes

20-a, 8:30-: Szent István-napi megemlékezés a
millecentenáriumi emlékmûnél. Ünnepi beszédet
mond Czakó Gábor Kossuth-díjas író, publicista 

20-a, 21:00-: Tûzijáték

21-e, 16:00-19:00: Ingyenes játékpark és kézmû-
ves foglalkozás � Jegenye téri strand

25-e, 9:00-: vásár

31-e, 9:00-: vásár

Beszámolók, hírek:

Június 26-án a Magyar Szabadság Napját hagyomá-
nyunkhoz híven térzenével ünnepeltük a repülõs emlék-
mûvünknél. A közönség és a Balaton-parton sétálók
egyaránt örömmel hallgatták a Sternóczky László által
vezetett Tabi Fúvószenekart. A csodálatos zenemûvek
mellett néhány induló is elhangzott a Balatonba zuhant
II. világháborús pilóták emlékére. Kérésünkre a tavalyi
évhez hasonlóan most is meghallgathattuk Frank Sinat-
ra örök slágerét, a �My Way� címû dalt, miközben a nap-
fényben ragyogó tóban gyönyörködtünk. Idei térzenén-
ken a zene és a látvány tökéletes összhangban volt. 

Néhány nappal késõbb, június 30-án újabb alkalom adó-
dott a Tabi Fúvószenekar meghívására: a megújult Sza-
badság tér ünnepi átadását Sternóczky László és tehet-
séges növendékei nyitották meg a Richter Flórián cir-
kusszal. A menetet a cirkusz kedvenc elefántja zárta,
majd a felvonulás fõ attrakciójaként repülõ-embert lõttek
ki ágyúcsõbõl. Az emlékezetes megnyitó után
Csákovics Gyula polgármester úr üdvözölte a megjelen-
teket, és számolt be az új városközpont megépülésének
körülményeirõl és eredményérõl, majd nem sokkal ké-
sõbb leleplezte Szabadság terünk meghatározó elemét,
a �Zamárdi a Balaton szíve� jelképpel ellátott táblát. Az
ünnepségen tehetséges zamárdiak fellépését csodálhat-
tuk meg: elõször a Zamárdi Nõi Kar énekelt nekünk,
majd a Sulyom Néptáncegyüttes mûsora következett. A
délutánt a Bodza Klára, Nagy Ágoston és Széles Ági ál-
tal vezetett Népdaltábor ifjú növendékeinek népdalcsok-
rai zárták, majd ráadásként igazi örömzenélés követke-
zett a Kákics zenekarral. Köszönjük a fellépõknek, hogy
mûsoraikkal még emlékezetesebbé tették ezt az örömte-
li eseményt. (MGA)



2016. augusztus 11.oldal Zamárdi Hírmondó

Kedves Zamárdiak és itt Nyaralók!
A Balaton az itt nyaralókat felüdíti, az itt élõknek �kenyéradója�, mindnyájunk kedves kincse.

A Balatoni Játszadalom rendezvény tetõpontjaként augusztus 13-án, szombaton 16 órakor formázzuk meg a vízben a tó
szívét kézfogással, a rendezõk vezetésével. 

Ha aznap nem alkalmas rá az idõ vagy a víz hõmérséklete, akkor a pótnap aug. 12-e (vésztartalék: 14-e). Ha egyik nap
sem alkalmas, akkor 2016-ban a szívalkotás elmarad.

EZ A SZÍV IDÉN AZ OLIMPIKONJAINKÉRT DOBOG HÁLÁBÓL ÉS BUZDÍTÁSKÉPPEN IS! 
Gyülekezési pontok a parton a �szíves� megállító tábláknál: 

1: Mauro Pizzéria vonalában, 2: zenepavilonnál; 3: a helyszínen, vagyis a szörfkölcsönzõnél 15:45-ig.
15:00-tól a helyszínen ráhangolásképpen �szívmelengetõ� koncert a UNITED együttestõl a zenepavilonnál

A szív létrehozása: 16:00-tól, kb. 20 perc alatt.
A Balaton Szívét repülõgéprõl vagy helikopterrõl filmezik majd.

A pontos helyszín: a Sirály Hotel vonalában a szörfkölcsönzõnél, a Balaton Szíve emlékkõ közelében.
A szívalkotók a vízbõl kijõve emlékül egy nyakba akasztható, vízhatlan kártyát kapnak.

Fotó: Hirschmann Attila

Fotó: dr. Gober Lajos

Fotó: Hirschmann Attila

Térzene

Fotó: Hirschmann Attila



Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2016. augusztus

BALATONI JÁTSZADALOM � 2016 

Augusztus 11-e, csütörtök
Hagyományok napja
15:00-20:00: Játékos tudomány a fizika csodái alapján. 

Gyenes János családi játékparkja*
17:00-: Balatoni legendák - Helka és Kelén. Szilas Miklós 

zenés elõadása*
18:00-: Ládafia Bábszínház: Lóvá tett kupec *
19:00-: A Dió Banda táncháza* eközben
20:00-: A Magyar Állami Népi Együttes táncosainak 

elõadása*
22:00-: Fényjelek a magyar � török végvári küzdelmek 

korából**

Augusztus 12-e, péntek
Versenyek napja
14:00-16:00: Vízi versenyek gyermekek számára**
14:00-20:00: Mászófalpróbák és versenyek**
15:00-20:00: Játékos tudomány a fizika csodái alapján. 

Gyenes János családi játékparkja*
15:00-: Repülõmodell-építés és készítés Fromwald József 

vezetésével*
15:30: 100 méteres kötélhúzó verseny**
16:00-: Az Adidas Freestyle Focicsapat bemutatója és 

közös játéka (ha a szívalkotás pénteken lenne, ez a
bemutató 19 órakor kezdõdik)*

16:00-16:30: Balaton Szíve � szívalkotás kézfogással a 
vízben (csakis pótidõpont, ha szombatra romolna el 
az idõ)

17:00-: Jégvarázs. Meseslágerek a Fourtissimo zenekartól*
18:00-: Fafoci bajnokság alsós, felsõs diákok számára**

Augusztus 13-a, szombat
A Balaton Szívének napja
10:00- : Zamárdi Strandröplabda Kupa a Kossuth utca 

végi strandnál

14:00-19:00: Gyerkõcprogram (játékpark, asztali játékok, 
kézmûveskedés, kvízjátékok)*

14:30-: Repülõmodell-építés és készítés Fromwald József 
vezetésével*

15:00-: United együttes koncertje*
16:00-: Balaton Szíve. Szívalkotás kézfogással a vízben 

(fõ idõpont)** Idén a Balaton Szíve olimpikon-
jainkért dobog!

17:00-: Dobrossy Zoltán bûvész mûsora (ha nincsen szív-
alkotás, kezdési idõpontja: 16:00)*

18:30-: Fagyibohócok*

Augusztus 14-e, vasárnap
Családok napja
14:00-19:00: Gyerkõcprogram (játékpark, asztali játékok, 

kézmûveskedés, kvízjátékok)*
14:30-: Repülõmodell-építés és készítés Fromwald József 

vezetésével*
15:00-: Bábakalács Bábszínház: Jambóza Bábcirkusz*
16:00-: Márkus Színház: A helyiség kalapácsa*
18:30: Harmonia Garden  Hungarian django swing kon-

certje* 
20:00-: A 100 perecbõl készült korona bemutatása, a ját-

szadalom zárása*

A négy nap során árusok, kézmûvesek a rendezvény helyszí-
nén.

Jelmagyarázat: 
* Esõs, rossz idõjárás esetén helyszín a Közösségi Ház (Hon-
véd u.6.)
** Esõs, rossz idõjárás esetén a program elmarad.
Információ: Gál Péter (+36303325009), Tourinform iroda:
84-345290 (nyitvatartási idõben)

PROGRAMVÁLTOZÁS  VIS MAIOR OKBÓL
LEHETSÉGES.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK�

TANULMÁNYI- ÉS SPORTVERSENY-EREDMÉNYEK /ME-
GYEI 1-3. ORSZÁGOS 1-10.

1. Bokor Bulcsú
Tollaslabda diákolimpia megyei 2. 

2. Gruber Ádám
Kisiskolák diákolimpia atlétikai svédváltó futó-
csapat megyei 2. helyezett

3. Kiss András
Tollaslabda diákolimpia megyei 3. helyezett

4. Szabó Gergely
Tollaslabda diákolimpia megyei 1.

5. Balogh Hanna
Arany János anyanyelvi verseny országos
8. helyezett
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 3.helyezett

6. Brucker Péter
Arany János országos anyanyelvi verseny
4. helyezett
MOZAIK országos német tanulmányi verseny 5. 
helyezett

HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 3. helyezett

7. Erdei Csenge Kincsõ
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 3. helyezett

8. Pintér Jázmin
Kisiskolák diákolimpia atlétikai csapat megyei 1. 
helyezett

9. Ficsor Zsófia
Kisiskolák diákolimpia atlétikai csapat megyei 1. 
helyezett
Kisiskolák diákolimpia atlétikai svédváltó
futócsapat megyei 1. helyezett
Tollaslabda diákolimpia megyei 1. 

10. Balázs Attila
Tollaslabda diákolimpia megyei 2.

11. Ficsor Nóra
Kisiskolák diákolimpia atlétikai csapat
megyei 1. helyezett
Kisiskolák diákolimpia atlétikai svédváltó futó-
csapat megyei 1. helyezett
Tollaslabda diákolimpia megyei 1. helyezett
Atlétika diákolimpia kislabdahajítás megyei

ISKOLAI HÍREK
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2. helyezett
Atlétika diákolimpia magasugrás megyei 2. helyezett lett
Atlétika diákolimpia távolugrás megyei 1. helyezett

12. Kovács Laura
Kisiskolák diákolimpia atlétikai csapat megyei
1. helyezett
Kisiskolák diákolimpia atlétikai svédváltó futócsapat 
megyei 1. helyezett

13. Nagy Nadin
Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesírási 
verseny megyei 3. helyezett

14. Gál László
Arany János országos anyanyelvi verseny 5. helyezett

15. Simonyi Diána
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 3. helyezett

16. Szabó Bence
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 3. helyezett

17. Papp Veronika
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 3. helyezett

18. Szabó Réka
Tollaslabda diákolimpia megyei
2., országos 7. helyezett

19. Horváth Luca
Lotz János helyesírási és szövegértési verseny megyei 
2., országos 10. helyezett
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 2. helyezett.

20. Szabadkai Réka
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 2. helyezett

21. Bokor Levente: 
Minisztériumi német nyelvi tanulmányi verseny 
megyei 2. helyezett 
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezés
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny
megyei 2. helyezett
Kalmár László matematikaverseny megyei
3. helyezett

22. Erdélyi Norbert
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezés
Kenguru Nemzetközi matematikaverseny
megyei 3. helyezett
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny
megyei 2. helyezett

23. Gazdag Noel 
Atlétika diákolimpia 60m futás megyei 3. helyezett

24. Hegyi Szilárd
Kisiskolák diákolimpia atlétikai svédváltó futócsapat 
megyei 2. helyezett

25. Nagy Gergõ
Kisiskolák diákolimpia atlétikai svédváltó futócsapat 
megyei 2. helyezett
Atlétika diákolimpia magasugrás megyei 1. helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezés
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny megyei 2. 
helyezett
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 
országos 2. helyezett

26. Simon József
Atlétika diákolimpia 4x100m váltófutás megyei
2. helyezett 
Atlétika diákolimpia kislabdahajítás megyei
2. helyezett
Atlétika diákolimpia súlylökés megyei 3. helyezett

27. Balogh Veronika
HEBE �Spiel und gewinn� német csapatverseny 

országos 2. helyezett
Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesírási 
verseny megyei 3. helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezés
Arany János országos anyanyelvi verseny 5. helyezett

28. Papp Helka
Kisiskolák diákolimpia atlétikai csapat megyei
1. helyezett
Kisiskolák diákolimpia atlétikai svédváltó futócsapat 
megyei 1. helyezett
Atlétika diákolimpia 4x100m váltófutás megyei 2. 
helyezett 

29. Csehi Gréta
Kisiskolák diákolimpia atlétikai csapat megyei
1. helyezett
Kisiskolák diákolimpia atlétikai svédváltó futócsapat 
megyei 1. helyezett
Atlétika diákolimpia súlylökés megyei 1. helyezett
Atlétika diákolimpia kislabdahajítás megyei
2. helyezett
Atlétika diákolimpia távolugrás megyei 3. helyezett
Atlétika diákolimpia magasugrás országos
7. helyezett
Atlétika diákolimpia 4x100m váltófutás megyei
2. helyezett 
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei
1., országos 3. helyezett

30. Csonka Regina
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1.,
országos 3. helyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 9. helyezett
Minisztériumi német nyelvi tanulmányi verseny 
megyei 2. helyezett 
Atlétika diákolimpia 4x100m váltófutás megyei
2. helyezett 

31. Horváth Mirjam
Arany János országos anyanyelvi verseny 1. helyezett
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 
1. helyezett, országos 3.
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 
3. helyezett
Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesírási 
verseny megyei 1., országos 8. helyezett
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny megyei 
3.helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
Sakk diákolimpia megyei 3. helyezett

32. Nagy Dániel
Atlétika diákolimpia súlylökés megyei 1. helyezett

33. Papp Zsombor
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
Kenguru Nemzetközi matematika verseny megyei 3. 
helyezett
LOGO országos számítástechnikai tanulmányi verseny 
megyei 2. helyezés

34. Fenyvesi Adrián
Atlétika diákolimpia 4x100m váltófutás megyei 2. helyezett 

35. Walter Dominika
Atlétika diákolimpia 4x100m váltófutás megyei 2. helyezett 
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 3. 
helyezett
Arany János anyanyelvi verseny országos 2. helyezett
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 2. helyezett
Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi verseny megyei 1., országos
6. helyezés

36. Schwarc Béla
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezett

37. Csikós Péter 
Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. helyezett
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NABE HÍREK

Zöld Fesztivál a NABE-val

2016.06.05-én Balatonalmádiban tartotta az elsõ Zöld
Fesztivált a Nõk a Balatonért Egyesület.

A rendezvény egy új, hagyományteremtõ kezdeményezés,
melynek célja, hogy a csoportokat és a rendezvény helyszí-
nén élõ embereket egymáshoz közelebb hozza.

A tervek szerint a Zöld Fesztivál minden évben megrende-
zésre kerül majd, más-más helyszíneken. 2017-ben a Bala-
ton déli partján mûködõ csoportok valamelyike lesz a házi-
gazda.
Cél a szorosabb együttmûködés, kapcsolatteremtés a cso-
portok és tagok között, valamint az egyesületi csoportok
munkáinak megismerése.
Csonka András kisbuszával 9 fõs kis csoport indult vidá-

man, a zamárdi csoport küldöttsége Balatonalmádiba, az
Öregparkba.
Csodálatos helyszín fogadott bennünket és egy segítõkész,
lelkes vendéglátó csapat.Minden csoportnak lehetõsége
volt a bemutatkozásra és tevékenységének bemutatására.
Csoportunk is igyekezett tagjait, illetve Zamárdi és közvet-
len környékén található hagyományõrzõ tevékenységet be-
mutatni.
Bemutatkozásunkhoz Hirschmann Attila fantasztikus fotó-
sorozatot állított össze.
A képek segítségével bepillantást nyerhetünk városunk ne-
vezetességeire, illetve a csodálatos szabad strandunkra. Kö-
szönjük a segítséget és a rendezvényen készített fotókat, va-
lamint, hogy velünk töltötte szabadidejét.
Gulyás Józsefné Ani kézügyessége és szemet gyönyörköd-
tetõ alkotásainak látványa igencsak vonzották a látogató-
kat. Sokévi munkáiból láthattunk egy egész asztalnyi kiállí-
tást. Napló, nyaklánc, fülbevaló, dekupázs doboz, locsoló-
kanna és sok más.
A további alkotásokhoz kívánunk jó egészséget, és hogy sok
szép ilyen kiállításban vegyen részt velünk. Nagyon köszön-
jük!
Szijártó Terike is szintén elfogadta meghívásunkat, és színe-
sítette alkotásaival, munkáival standunkat. Minden kis
anyagból valami kis szépséget varázsolt, mint például eper,
tûpárna, válltáska, madár, vagy aranyos picike kis párnács-
ka gyerekeknek. Cserebere felajánlást is kapott a helyi fia-
tal kislányoktól.
Beszélgetésünk során kiderült, hogy már több helyszínen
volt kiállítása. Ezért gondoltam arra, hogy bemutathatná az
általa készített tárgyakat. Szeretettel várjuk csoportunkba
és tagjaink sorába. Szívesen tanulnánk tõle! Lelkesedését,
valamint az alkotás szeretetének továbbadását elõre is na-
gyon köszönjük.
Még egy csodálatos és gyönyörû munka gazdagította stan-
dunkat, ami nem volt más, mint a balatonendrédi csipke.
Három balatonendrédi kislány, Rajhona Leona, Kopeczki
Klaudia és Bánfy Zsófia is velünk tartott a balatonendrédi
általános iskolából, akik magukkal hozták elkezdett mun-
káikat. Nagy érdeklõdés kísérte a csipkeverés technikáját és
az ügyes kezek mozgását, valamint a végeredményt. A cso-
dás kis alkotások méltán dicsérik az iskola hosszú és kitar-
tó hagyományõrzõ munkáját, valamint a gyerekek szorgal-
mát. Késmárki Tiborné és a tanári kar kitartó és több éves
munkájának eredménye nem más, mint a �Világörökség�
elnyerése a Kájel-csipke megörökítésével. Gratulálunk, és
hálásak vagyunk az együttmûködésükért.
Nagy Lajosné Marika, aki a lelkes és ügyes hagyományõrzõ
és tanulni vágyó csoport vezetõje, szintén velünk töltötte
vasárnapját.

Csipkék motívumainak megõrzésén és újításán egyaránt
szorgalmasan dolgozik. Segítõ készségét és kedvességét na-
gyon köszönöm. Hálás vagyok minden résztvevõnek, mert
nélkülük nem sikerült volna ilyen szépre és sikeresre cso-
portunk bemutatkozása.
Köszönet a nõk a Balatonért Egyesület vezetõségének a le-
hetõségért, a balatonalmádi csoportnak a vendéglátásért és
a finom ebédért.
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Az idõjárás remélhetõleg jövõre kegyeibe fogad bennün-
ket, és idõ elõtt nem szakad le az égi áldás. De ezt elfeled-
ve igen jó hangulatban tértünk haza. Külön köszönet Kal-
már Zoltánnak, aki vállalta a sofõr szerepét, és mindenkit
biztonságosan hazaszállított.

Balaton-parti takarítás!

A Balaton Sound után a zamárdi GAMESZ nagy erõvel
igyekezett rendet tenni. Sajnos a vihar nem adott túl sok
idõt a takarításra, ezért a Balaton védelme érdekében segít-
séget kért a Nõk a Balatonért Egyesület csoportjától. Vil-
lámfelhívást tettünk közzé, és szerencsére volt pár lelkes ta-
gunk, aki segített.
2016.07.12-én reggel Szakáli Anna, Papp Istvánné és két
lelkes kis unokája, Papp Klaudia és Papp Johanna (a kis
kincsvadászok) valamint Kajdi Tiborné a MÁV üdülõtõl a
Bácskai utcai büféig, majd a Nagyváradi köztõl az ABC
elõtti parkig, a Paprika Csárda elõtti parkban, a lépcsõs kis

közben, és a Kiss Ernõ utca egy szakaszán gyûjtötték össze
a szemetet.
Munka közben a Rezi család vendégül látta a kis csapatot,
nagyon finom fagylaltozásban volt részünk. Köszönjük szé-
pen!
A fesztivál után több posztot is találtunk a Facebookon,
amiben sokan felháborodva küzdöttek a fotelból ülve a
Sound utáni környezetszennyezés ellen. De ez sajnos nem
elég.
�Mi nem csak mondjuk, hogy védjük a Balatont, teszünk is
érte!� Szervezett szemétszedéseinkkel mindenkinek, és
bárkinek biztosítjuk ezt a lehetõséget. Kérjük, éljenek vele! 
Köszönöm a segítséget mindenkinek!

-Kajdi Tiborné-

2016. szeptember 11-én, vasárnap ismét városunkba láto-
gatnak a Duna TV-n látható Hazajáró címû sorozat készí-
tõi. Délelõtt egy természetjáró túrán vehetnek részt az ér-
deklõdõk, mely túrát Kenyeres Oszkár, Jakab Sándor és
Hirschmann Attila vezeti majd. Délután 17 órától pedig kö-
zönségtalálkozó lesz a közösségi házban. 

2016. szeptember 17-én, szombaton a Nõk a Balatonért
Egyesület zamárdi csoportja ismét megrendezi az immár
hagyományossá vált Madárijesztõ-készítõ versenyt a Tájház
udvarán. A madárijesztõ szépségversenyen kívül sok érde-
kes programmal és finomságokkal várjuk a résztvevõket. 
Szeptemberi programjaink részleteirõl a szeptemberi Hír-
mondóból, csoportunk Facebook oldaláról, valamint plaká-
tokról tájékozódhatnak a kedves érdeklõdõk.  Mindenkit
szeretettel várunk!

-KT-

A lengyel GROMADA Vegyeskar 2016. július 15-én a Zamárdi Plébániatemplomban
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Tájékoztató az õszi kétnapos kirándulásról
Idõpont: 2016. szeptember 24. és 25.

Útirány: Zamárdi � Orfû � Abaliget � Villány � Pécs � Ozora � Zamárdi

Az elsõ nap programja:
- Orfû: legfõbb vonzereje a Malom Múzeum, 3 mesterséges tó, a Tájház és a Kemencés udvar, ahol   
elõzetes megrendelés után 500 Ft �ért lángost kaphatunk.
- Abaliget: egyórás idegenvezetés keretében nézzük meg a cseppkõbarlangot.
- Kora délután érkezünk Villányba. Elfoglaljuk szállásunkat, majd terveink szerint a Bock-

pincészetet látogatjuk meg, utána pedig Günzer Tamás pincéjében vacsorázunk, és bort kóstolunk.

A második nap programja: 
- A kollégiumi reggelit követõen a délelõttöt Pécsett a Zsolnai negyedben töltjük. Délben indu-

lunk tovább Zengõvárkonyba.
- A Tojás Múzeum és a Szalma Kincstár megtekintése után
- Pécsváradon a Tanya csárdában ebédelünk.
- Kirándulásunk utolsó állomásán, Ozorán megnézzük a gyönyörûen 

helyreállított Pipó kastélyt.
Sajnos a belépõárak emelkedtek, nincs mindenütt csoportos kedvezmény.
Ezért a részvételi díj tagoknak 14. 000. Ft, nem tagoknak 16. 000. Ft, amely tartalmazza az autóbusz, a
szállás, vacsora, reggeli, ebéd, az idegenvezetés  és az összes belépõ költségét.
Elõlegként augusztus 15-ig 8. 000 .Ft-ot kérünk befizetni Takácsné Horváth Szilviánál a polgármesteri hi-
vatalban, illetve augusztus 9-én és 10-én délelõtt 10 � 12 óra között Fõ utcai klubhelyiségünkben. / Fõ ut-
ca 106. /
Jelentkezni és érdeklõdni Perge Krisztánál lehet / 06 / 30 / 945 � 3640

BARÁTI KÖR HÍREI

Félidõben a �Lurkó� vitorlásprogramok

Mikor ezeket a sorokat írom, viharos északi szél és szakadó esõ ostromolja a Ba-
laton partját és fázó nyaralók próbálnak némi pálinka segítségével a büfékben leg-
alább �belül� meleget csinálni maguknak.
De nem volt ez mindig így, hiszen szép napos idõben zajlott, nagy részvétel mel-
lett a �lurkó-program� elsõ napja, melyet a képek is jól illusztrálnak.  A gyerekek
élvezték, a szülõk fényképeztek, és még délután is �repetát� vitorláztak az élelme-
sebb gyerekek.
A második alkalommal, július elsõ hétvégéjén a viharjelzés és erõs szél megakadályozta a programot, de ez a
vitorlázásnál, sajnos, már csak ilyen. Reméljük, hogy a többi vasárnapon az idõ kegyes lesz hozzánk és a gye-
rekekhez is, és minden a megszokott, jó hangulatban zajlik.
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Július 1-3.-a között rendezték meg a hagyományos
nemzetközi motorcsónakverseny keretén belül a F-
250 kategória második EB futamát. Az elsõ futamot
az olaszországi Borettóban rendezték volna, de a
rossz idõjárás miatt ezt a futamot törölni kellett.
A F-250 kategóriában versenyzõnk, Bodor Peti ki-
emelt versenyzõként érintett, hiszen elõzõ évben az
Európa-bajnokságot és a világbajnokságot is meg-
nyerte. Ennek megfelelõen készült a versenyre, és
a szombati szabadedzésen látszott, hogy gyorsabb
az átlagos mezõnynél. Az idõmérõn a legjobb idõt
futotta, de nyomában ott volt az olasz Rossi és az
angol Turner.

Az elsõ futamban - ennek megfelelõen - elsõ hely-
rõl rajtolt Péter, de a rajt nem jól sikerült, így jelen-
tõs hátrányból kezdte meg a köröket. Körönként
gyorsult, és már a 3. helyen állt, amikor bukás miatt
leállították a futamot, és új rajtot rendeltek.
Az új rajt jól sikerült, már az elsõ fordító bójánál ve-
zette a mezõnyt, és egyre gyorsulva, végig elsõként
futott célba, megnyerve ezzel az elsõ futamot.

Éjjel az idõjárás megváltozott, és viharos szélben
indult a vasárnap. A szél a motorcsónaksport legve-
szélyesebb �ellenfele�, így állandó szélsebesség
mérése mellett, de állt a rendezvény, mindenki a

A vitorlás napközis tábor is megszenvedte az idõjá-

rást, mert az elsõ napi felhõszakadás miatt �szárazföl-

di� programokat kellett szervezni, melyhez a játékok

és játszóterek biztosították a helyszíneket, de mindeb-

bõl a gyerekek nem éreztek semmi hátrányt. Az elkö-

vetkezõ 3 napon szép idõben, jó szél mellett tanulhat-

ták a �kalózmesterséget� és a nyújtott programidõ vé-

gén este senkit nem kellett altatni. A képek magukért

beszélnek, a zamárdi vitorlás gyerek programok foly-

tatódnak a szezonban tovább.

margó

Magyar motorcsónak EB futam Baján



szél gyengülésében bízott. Délben egy pályarende-
zõ mentõhajó felborult, ami �eldöntötte� a versenyt.
Ennek megfelelõen 1 futam alapján hirdetett a zsû-
ri végeredményt, így Bodor Péter megnyerte a ma-
gyarországi EB futamot, második helyen az olasz
Rossi, harmadik helyen a cseh Lohutka végzett.
Következõ versenyünk a világbajnoki futam Német-
országban, (Kriebstein) augusztus 6-7-én. Remé-

lem, hogy innen is sikerekrõl tudok beszámolni vá-
rosunk lakóinak.

margó

Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2016. augusztus

Kutya nyugalom Zamárdiban

Tisztelt Önkormányzat!
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy a
Batthyány utcánál létesült egy kutyafutta-
tó rész.
Nagy könnyebbség ez a kutyákkal nyara-
lók számára, hisz aki zöldövezeti terüle-
ten lakik az év többi részében megszokta,
hogy négylábúját szabadon sétáltathatja,
sõt most már a legtöbb településen a bel-
városi részeken is van ilyen hely.
Erre eddig Zamárdiban nem volt lehetõ-
ség, vagy ha mégis megtette valaki, azzal
szabályt sértett és számtalan konfliktus
okozója lett. 
Külön öröm számomra, hogy a jól elkerí-
tett terület egy árnyas helyen lett kialakít-
va, így a legnagyobb kánikulában is nyu-
godtan sétálhatnak, játszhatnak négylábú
barátaink.
Ez jelentõsen megkönnyíti a kutyás nya-
ralótulajdonosok életét, és békésebbé te-
szi az itt töltött heteket, hétvégéket.

Mátay László
nyaralótulajdonos 



2016. augusztus 19.oldal Zamárdi Hírmondó



Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés
Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák
Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás
Hidegburkolás

Lakatos munkák

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

Takarítás, szabás-varrás,
Ruhaátalakítás,zipp-zár csere

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

Villanyszerelés,
Villamosgépek javítása
Boyler javítása 
veszélyes fák kivágása,gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2016. augusztus 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

2016. augusztus 20.oldal Zamárdi Hírmondó

2016. augusztus 1-jétõl.

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését

valamint oklevél,

vendégkönyv és étlaptartó

készítését.
06-20/9615-834, mvarnagy@freemail.hu Várnagy

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16:00 órakor az Aradi utca-Poltenberg Ernõ köz

sarkán lévõ imaházban

Zamárdi plébániatemplom
hétfõ 7:30
kedd 19:00
szerda 7:30
csütörtök 19:00
szombat 19:00
vasárnap 9:30
Zamárdi üdülõtelepi kápolna
vasárnap 8:00 és 19:00
Balatonendréd
péntek 19:00
vasárnap 11:00


