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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2016. június 27-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Az Önkormányzat 2016. évi belsõ ellenõrzési
tervének módosítása

- megtárgyalta és úgy határoz, hogy a 2016. évi
belsõ ellenõrzési tervet akként módosítja, hogy a
Zamárdi Polgármesteri Hivatalban a tervezett
ellenõrzést (helyi adóbevételek) nem kívánja el-
végeztetni, és helyette a GAMESZ nevû önkor-
mányzati intézménynél kéri az egyedi ellenõr-
zést elvégezni a 2016. június 6-i testületi ülésen
meghatározott szempontok alapján.

2. Zamárdi 3571/74 hrsz-ú önkormányzati út hasz-
nálatának engedélyezése

- a zamárdi 3571/74 hrsz-ú önkormányzati út
használatát engedélyezi Kõhalmi Demeter bu-
dapesti lakos részére fakitermeléssel összefüg-
gõ szállításra azzal, hogy a munka befejezését
követõen az út eredeti állapotát helyre kell állí-
tani. A fakitermelés befejezési határidejérõl a
kérelmezõ tájékoztassa a hivatalt.

3. Lenkei utcai lakók burkolatépítésre vonatkozó
kérelme

- megtárgyalta a Zamárdi, Lenkei utcai tulajdo-
nosok útfelújítási kérelmét, és a többi hasonló
kérelmekkel együtt a jövõ évi költségvetés tár-
gyalásakor fogják tárgyalni. 

4. Mészáros Ferenc fakivágásra vonatkozó kérel-
me

- megtárgyalta a Zamárdi, Gyöngyvirág utca 6.
szám elõtt lévõ közterületi nyárfa kivágására vo-
natkozó kérelmet, és azt abban az esetben hagy-
ja jóvá, amennyiben a kérelmezõ gondoskodik a
fa szakszerû kivágatásáról, GAMESZ telephely-
re történõ beszállításáról és a kivágott fa pótlá-
sáról.

5. Sportpálya nyugati oldalán gyalogjárda építése

- a zamárdi sportpálya nyugati oldalán építendõ
gyalogjárdára vonatkozóan további két árajánlat
bekérését rendeli el, és felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó
céggel a kivitelezést megkösse.

- kéri, hogy a Balaton-partról felszedett 40x40-es
járólapok ebben a kivitelezésben kerüljenek fel-
használásra.

6. Török Tibor nyaralótulajdonos kérelme

Zamárdi, Knézich utcával kapcsolatban
- megtárgyalta Török Tibor kérelmét, és nem kí-

vánja a Zamárdi, Knézich utca Fecske és Folyó
utca közötti szakaszát �zsákutcává� alakítani. 

7. Zamárdi 2536/68 hrsz-ú ingatlan telekalakításá-
val kapcsolatos döntés
- megtárgyalta, és a zamárdi 2536/68 hrsz-ú in-
gatlannal kapcsolatos telekalakítási engedélye-
zéssel összefüggõ eljárásrend szerint a telekala-
kítást az önkormányzat kérelmezi. 
- a költségek viselésére a kérelmezõkkel külön 
megállapodást köt.
- felhatalmazást ad a polgármester részére a 
szükséges iratok (pl. költségviselési megállapo-
dás, földmérõi megbízás, földhivatali telekalakí-
tási kérelem)  aláírására.
- a telekalakítással kapcsolatos munkákkal meg-
bízza GEOPÁRD-FÖLD Mérnöki Kft-t az ár-
ajánlatban foglalt díjazásért.

8. TOP pályázat jóváhagyása

- a TOP-3.2.1-15 pályázat vonatkozásában a
�Konzorciumi Együttmûködési Megállapodást a
Támogatási kérelem benyújtására� az alábbiak
szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgár-
mestert annak aláírására.

A TOP-3.2.1-15 számú Önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítése tárgyában: a �Zamár-
di Fekete István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola energetikai korszerûsítése�
esetében:

1. Projekt elõkészítés, tervezés (kivéve közbeszer-
zési eljárások lefolytatásának költsége) (legfel-
jebb a pályázat összes elszámolható költségének
5%-áig),

2. Közbeszerzési eljárások lefolytatása (legfeljebb
a pályázat összes elszámolható költségének 1%-
áig),

3. Projektmenedzsment tevékenység ellátása (leg-
feljebb a pályázat összes elszámolható költségé-
nek 2,5%-áig),

4. Mûszaki ellenõri szolgáltatás (legfeljebb a pályá-
zat összes elszámolható költségének 1%-áig),

5. Kötelezõen elõírt nyilvánosság biztosítása (leg-
feljebb a pályázat összes elszámolható költségé-
nek 0,5%-áig).

9. Települési közszolgáltatási szerzõdés módosítá-
sának jóváhagyása
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- a települési hulladék gyûjtésére, szállítására, ke-

zelésére és ártalmatlanítására vonatkozó köz-

szolgáltatási szerzõdés módosítását jóváhagyja a

2016. június 30-i állapot szerint.

10. Fonyódi szennyvíz társulással kapcsolatos dön-
tés

- a Dél-Balaton Szennyvízelvezetés és Tisztítás
Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás-
sal kötendõ vagyon átadás-átvételi megállapo-
dás tartalmát jóváhagyja, és felhatalmazza a pol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Zamárdi Város Önkormányzat képviselõ-testü-
lete a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. Törvény 9.§ (3) bekezdése alapján az el-
látásért felelõsök képviseletében eljáró közös
képviselõként Siófok Város Önkormányzatát je-
löli ki. 

11. Általános iskola térítési- és tandíj összegével
kapcsolatos döntés

- megtárgyalta az általános iskola igazgatójának
kérelmét, és a 2016/2017 tanévre vonatkozóan a
4.700,- Ft/év térítési díj, illetve a 14.100,- Ft/év
tandíjon felüli összeg kifizetését vállalja a költ-
ségvetés terhére.

12. Lengyel gyermekek táborozási költségei
- a lengyel gyermekek táborozására a költségve-

tésben biztosított keretösszeg terhére
1.355.125,- Ft-ot biztosít. 

13. Jócsik Mihály kérelme önkormányzati bérlakás-
sal kapcsolatban

- megtárgyalta Jócsik Mihály kérelmét, és a hiva-
talt felkéri a kérelemben leírt problémák megte-
kintésére.

- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert,
hogy a felújításra vonatkozóan a döntést meg-
hozza.

14. Dr. Andráskó Edit felajánlása (Szív kõ, kilátó)

- köszönettel elfogadja dr. Andráskó Edit felaján-
lását a kilátó környékére tervezett Szív kõre vo-
natkozóan. 

- a kõ helyét a Rákóczi emlékmûvel szemben, a
másik oldalon jelöli meg.

Az Önkormányzat megfelelõ gépjármû hiányá-
ban a kõ helyszínre szállításában nem tud segíte-
ni.

15. Zamárdi, Fõ utca 86. szám elõtti közterületen
lévõ fák ügye

- a Zamárdi, Fõ utca 86. számú ingatlan elõtti 4
db, helyi védettség alatt álló hársfa kivágását
õszi idõszakban engedélyezi, mivel az ott lévõ
családi ház állapotát veszélyeztetik.

A kivágott fákat pótolni kell megfelelõ helyen,
illetve a megrongálódott járda helyreállítása
szükséges a fák kivágása után.

16. Zamárdi, Szent István utcai buszöböl tervezése

- a Szent István utcai új buszöböl terveinek elké-
szítésével megbízza a Geoplaner Kft-t 270.000,-
Ft díjért.

17. Zamárdi, Klapka és Gábor Áron utcák felújítá-
sára kérelem

Zamárdi, Klapka utca és Gábor Áron utcák fel-
újításának kérdését a képviselõ-testület a 2017.
évi költségvetés tárgyalásakor kiemelten kezeli,
és betervezi az éves költségvetési keret terhére a
végrehajtást.

- a Klapka utcai �behajtani tilos� táblát a jelenle-
gi helyén kívánja hagyni.

18. Zamárdi és Villány települések nagyméretû hir-
detõtábláinak megrendelése

- a Zamárdi és Villány településeken kihelyezen-
dõ nagy méretû táblákkal kapcsolatban a
698.500,- Ft bruttó összegû, F-F Design Kft ár-
ajánlatát fogadja el, mely 2 db nagy méretre vo-
natkozik. Amennyiben az óriásplakátra vonat-
kozó ajánlat magasabb, a képviselõ-testület azt
jóváhagyja. 

- kéri, hogy a villányi testvértelepülésen kihelye-
zendõ zamárdi tábla a Zamárdi szíve logót min-
denképp tartalmazza, ezen kívül csak a szüksé-
ges információk szerepeljenek rajta. A Tourin-
form Iroda vezetõje készíttessen látványtervet.

19. Zamárdi, Kiss Ernõ utca forgalomszabályozásá-
val kapcsolatban döntés 

- nem engedélyezi a Kiss Ernõ utca forgalomsza-
bályozásával kapcsolatban a meglévõ felfestések
mellé táblák kihelyezését.

20. Krizbai György kérelme faoszlop kihelyezésére

- engedélyezi a Zamárdi, Kiss Ernõ utca, Krizbai
György ingatlana elõtt 2 db fa oszlop (poller)
GAMESZ által történõ kihelyezését a KRESZ
szabályai szerint.

21. Zamárdi, Bácskai és Eötvös utcákon burkolat
kiemelése

- engedélyezi a Bácskai és Eötvös utcák végén a
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burkolat kiemelését, tervezéssel együtt az általá-
nos tartalék terhére az idei évi költségvetésben.

22. Zamárdi, Bácskai utca végén behajtásgátló tele-
pítése

- jóváhagyja a Bácskai utca végére behajtásgátló
megrendelését buttó 53.975,- Ft összegben az ál-
talános tartalék terhére a Fecske Kft.-tõl azzal,
hogy a behajtásgátló nyitásáról és zárásáról a ké-
relmezõknek kell gondoskodni. 

A területre csak a behajtási engedéllyel rendel-
kezõk mehetnek be gépjármûvel.  Javasolják,
hogy a behajtásgátló fel-le nyitását a büfésor tu-
lajdonosai intézzék a folyamatos veszekedések
elkerülése végett. 

23. Repülõs emlékmûhöz zászlók megrendelése

- a repülõs emlékmûhöz engedélyezi maximum
bruttó 100.000,- Ft összegben zászlók megren-
delését az általános tartalék terhére.

24. Zamárdi Teniszklub KKT - Zamárdi szíve logó
elhelyezése tájékoztató táblán

- engedélyezi a Zamárdi Teniszklub KKT részére
az általuk elhelyezendõ tájékoztató táblákra a
Zamárdi szíve logó elhelyezését térítésmente-
sen, a Tourinform Irodával történõ elõzetes
egyeztetést követõen (látványterv). 

- a címer használatát nem engedélyezi.

25. Schwarc Béla képviselõ javaslata Kiss Ernõ utcai
lezárásra vonatkozóan

- az idei évre vonatkozóan nem támogatja
Schwarc Béla képviselõ javaslatát, mely a Kiss
Ernõ utca egy szakaszának idõszakos esti lezárá-
sát javasolja a nyári szezonban.

- az elõterjesztést az õsz folyamán ismételten tár-
gyalni kívánja.

26. Riksa szolgáltatásra szerzõdés

- úgy határoz, hogy nem kívánja pályáztatni a
riksa személyszállítási szolgáltatást a nagyfeszti-
válok idejére, ezért 2016. július 1. napjától kez-
dõdõen egyéves idõszakra Szabó Balázs vállal-
kozót bízza meg a riksa szolgáltatásra Zamárdi
településen a helyi rendeletben foglaltak alap-
ján.

27. Petõfi Sportegyesület kérelme eszközök beszer-
zésére vonatkozóan

- a Petõfi Sportegyesület, Joó Gábor  pályagond-
nok által benyújtott kérelemben szereplõ esz-
közök beszerzését ez évben nem támogatja, az

idei évi költségvetésben ez az összeg beterve-
zésre sem került.

- kéri, hogy az õsz folyamán a sportegyesület új
vezetõsége nyújtsa be, mire van szükségük a
zökkenõmentes mûködéshez.

28. Zamárdi Polgárõr Egyesület gépjármû vásárlá-
sának támogatása

- a Polgárõr Egyesület részére gépjármû vásárlá-
sához biztosít maximum 500.000,- Ft keretössze-
get az Egyesület rendelkezésére álló 1.5 M Ft ki-
egészítéseként. 

29. B és C blokkok parkoló bérletével kapcsolatos
tájékoztatás

- kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg B és C blok-
kokkal kapcsolatos, parkoló bérletekre vonatko-
zó elõzmény iratokat, és ezt követõen ismételten
terjessze a bizottság, majd a képviselõ-testület
elé. 

- a konkrét döntésig nem javasolja, hogy a C
blokk tulajdonosaival a bérleti szerzõdés megkö-
tésre kerüljön.

30. GAMESZ létszámkeret bõvítésének engedélye-
zése

- engedélyezi, hogy a GAMESZ a rendelkezésre
álló létszám keretét 2 fõ fizikai dolgozóval ki-
egészítse.

Köszönetnyilvánítás

Zamárdi város Önkormányzatá-

nak Képviselõ-testülete nevében

ezúton szeretném megköszönni a

település valamennyi polgárának,

nyaralóingatlan-tulajdonosának a

türelmet és a megértést, melyet a

Balaton Sound és a Strand fesz-

tiválok ideje

alatt tanúsítottak. 

Csákovics Gyula polgármester
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EMLÉKMÛAVATÁS A VOLT MAGYAR HÁZ HELYÉN

FELHÍVÁS

IDÕSEK KÖSZÖNTÉSE

Az utóbbi idõben sokan érdeklõdtek nálam a Szent István utca déli területén található önkormányzati
telkekkel kapcsolatban.

Jelenleg folyamatban vannak a földhivatali munkarészek. A telkek elidegenítésének feltétel-rendszerét a
képviselõ-testületnek még ki kell dolgoznia.

Elsõdleges szempont azonban, hogy a kedvezményesen kiosztásra kerülõ telkek vételára a piaci ár alatt
legyen meghatározva (hiszen csak így beszélhetünk kedvezményes telekrõl, amely valóban segítséget
jelent az önálló életkezdéshez, az ingatlan vételárán megspórolt összeget a fiatalok már az építkezésre
fordíthatják).

Szeretnék egy elõzetes igényfelmérést tartani, ezért kérek mindenkit, hogy már most írásban jelezze vételi
szándékát a kedvezményes telkekre. 

Azokat is kérem, akik már az elõzõ években érdeklõdtek kedvezményes önkormányzati telekvásárlással
kapcsolatban, hogy erõsítsék meg szándékukat.

A jelentkezésnél kérem azt is megjelölni, hogy önálló telket vagy társasházas beépítési lehetõséget
szeretnének igényelni. 

A jelentkezõket nyilvántartásba vesszük, és õket a feltételekkel kapcsolatban külön ki fogjuk már
értesíteni. 

Csákovics Gyula polgármester

Az elmúlt négy hónapban - május 1-jétõl augusztus 31-ig - városunk lakói közül kilencen
tarthatták 90. vagy afölötti születésnapjukat:

Kajdi Józsefné május 8-án, dr. Kiss Zoltánné 10-én, Békési
Jánosné 29-én, Szakáli Péterné június 8-án, Vincze Béláné jú-
lius 17-én, Valla Lászlóné 19-én, Mátrai József 29-én, Vastag
Gáborné 31-én, Csömöri Józsefné augusztus 26-án.
Többségüket - elõzetes megbeszélés, egyeztetés után - sze-
mélyesen köszöntötték az önkormányzat ajándékával a hu-
mán bizottság tagjai.

Isten tartsa meg sokáig jó egészségben az ünnepelteket!
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Zamárdi Város Önkormányzata
Jegyzõjétõl

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

Tisztelt Választópolgárok!

A 2016. október 2. napjára kitûzött országos népszavazás eljárási határidõinek és határnapjainak megálla-
pításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet, valamint helyi sajátosságok  alapján az alábbiakról adok tá-
jékoztatást:

Zamárdiban 1.sz. ( Zamárdi Polgármester Hivatal Z., Szabadság tér 4.)  és 2 sz. szavazókör  (az Általá-
nos Iskolában, Z., Fõ u. 115.) mûködik. A kijelölt és mozgáskorlátozottak számára megjelölt szavazókör
Zamárdi Polgármesteri Hivatalnál található 1.sz. szavazókör. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza
a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár kér-
heti

�   szavazási segítség iránti igényének

� személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés
törlését.

1. Szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élõ választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 

� a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthetõ tájékoztatót kapjon,

� az értesítõnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
� a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
� akadálymentesített szavazóhelyiségben

A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra,
míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

2. Személyes adatok kiadásának megtiltása
A kezdeményezés szervezõi, továbbá a kezdeményezésben részt nem vevõ, de országgyûlési képviselõcso-
porttal rendelkezõ pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét
a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kam-
pánycélokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával Ön megtilthatja.

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemze-
ti Választási Iroda értesítõ megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. Az értesítõt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megküldeni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodához.

Az átjelentkezõ választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átje-
lentkezési kérelmét.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésõbb

2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szava-
zóköri névjegyzékében szerepel vagy

2016. október 2-án, legkésõbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
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� Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján elõreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésõbb 2016. szeptem-
ber 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követõen módosítja korábbi szándékát, és mégis Ma-
gyarországon szeretne szavazni, legkésõbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külkép-
viseleti névjegyzékbõl való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történõ visszavételét.

� Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetõsége van arra, hogy átje-
lentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elõ.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitûzését követõen, legkésõbb 2016. szeptember 30.
(péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követõen módosítja korábbi szándékát,  és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember
30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetõjétõl az átjelentkezési kérelme módosítását
vagy visszavonását.

� Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyi-
ségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján
(2016. október 2-án) 15.00 óráig a választópolgár számára kijelölt szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhetõ adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és
aláírásával ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétõl eltérõ településen és mozgóurná-
val szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak
ebbõl a szavazókörbõl tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók

� személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
� levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi válasz-

tási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetõk a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

Kampány

A népszavazási kampányidõszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

Választási szervek elérhetõségei

Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) dolgozói, akik felvilágosítást adnak :dr. Dudás Anita  jegyzõ,
Nagy Gáborné igazgatási fõelõadó  (84/ 348-711, 84/ 348-950), munkaidõben telefonon és személyesen.

Választási Bizottság

A választási bizottság megbízott tagját legkésõbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

További információt a www.valasztas.hu-n találnak. 

Zamárdi, 2016. augusztus 24. 

dr. Dudás Anita sk, jegyzõ 
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Kedves Szülõk és Nagyszülõk!

Elégedettek gyermekeik, unokáik
iskolai teljesítményével, fizikai ál-
lóképességével, szokásaival, vi-
selkedésével, napirendjével?
Vannak problémáik nevelési kér-
désekben? Mindazoknak, akik
gyermekük fejlõdését felelõsen
segíteni akarják, jó szívvel ajánl-
juk figyelmébe alábbi progra-
munkat.

GYERMEKEINK EGÉSZSÉGES FEJLÕDÉSÉÉRT!
MEGHÍVÓ ELÕADÁSRA SZÜLÕKNEK, NAGYSZÜLÕKNEK

Ideje: 2016. szeptember 12. /hétfõ/ 17 óra

Helye: Közösségi Ház
Téma: A fizikai állóképesség állapota és fejlesztési lehetõségei, valamint a
helyes szokásrend kialakítása iskolás gyermekeink életében /a tanulókról
készített felmérések alapján/
Elõadók:Galó Tibor testnevelõ tanár
Bodó Zoltánné, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítõje

Mindenkit szeretettel vár:az Egészségõr Egyesület

Elõadás után megbeszélés a szeptemberi kirándulás résztvevõinek, és az
elmaradt elõlegfizetések rendezése.

Egyesületünk

küldöttsége augusztus

27-én a kaposvári

testvérszervezet születés-

napi ünnepségén vett

részt. A Zamárdi

Egészségor Egyesület

nevében köszöntöttük a

25 éves Viktória Klubot.
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek:

A nyári szezonban a város több par-
ti helyén is ingyenes játékpark és ani-
máció szolgálta a gyermekek, csalá-
dok minél kellemesebb nyaralását.
Gubányi Kata kézmûves foglalkozá-
sokat tartott, Tariné Ibolya asztali lo-
gikai játékparkkal, két lengyeltóti ta-
nárnõ, Mónika és Zsófi pedig népi
ügyességi játékokkal teremtett �ját-
szadalmas� hangulatot az ott stran-
dolók örömére.

Augusztus 19-én népes kö-
zönség sétált fel a kilátóhoz az elsõ
�toronyóra� eltöltésére. Ez azt jelen-
tette, hogy a Daniel Speer Brass fú-
vós kvintett adott vidám és nagy si-
kerû koncertet, egy �toronyórányit�,
vagy mondhatjuk azt is, zenei pano-
rámát nyújtott a csodálatos termé-
szeti panorámában. A besötétedés
után pedig �megköszöntött� kilátó-
tornyunk nemzeti színbe öltözött.
Hangulatos rendezvényünk arra ser-
kent minket, hogy jövõre is megtart-
suk!

Másnap, Szent István napján
a városi ünnepség úgy érzem, méltó
volt nagy királyunk emlékéhez!
Czakó Gábor Kossuth-díjas író mél-
tatta apostolkirályunk máig ható tet-
teit, a Boglárka citerazenekar gyö-
nyörû Szent István-énekcsokrokkal
emelte fel szívünket. Csákovics Gyu-
la polgármester és Matyikó Zsuzsan-
na alpolgármester az ünnepség ke-
retében adta át a városért önzetlenül
sokat tett polgártársainknak és kö-
zösségeinknek az elismerés díjait.
De errõl a lap más oldalán olvashat-
nak. Az ünnepi szentmiséhez fû-
zõdõ érdekesség: a templomi raktár-

ban találtunk egy 1853-ból való,
Szent Istvánt és Nagyasszonyunkat
ábrázoló zászlót, és ennek bemuta-
tásával kezdõdött a szentmise.

A 16. Balatoni Játszadalom sok szép
élményt nyújtott a résztvevõ gyerme-

keknek, családoknak, érdeklõdõk-
nek. Sajnos a Balaton Szíve idén el-

maradt a víz hõmérséklete miatt,
ugyanígy a 100 méteres kötélhúzó-

verseny is, de minden más megvolt.
Úgy érzem, és az arcokra tekintve
láttam, erre a rendezvényünkre is
büszkék lehetünk sajátos hangulata,

szeptember

3-a, 19:00: Vízi hálaadás a kikötõnél: áldáskoszorú, 
fénylõ vitorlások szimfonikus zenével

8-a, 9:00-: vegyes vásár

11-e,  8:30: Kisboldogasszony napi búcsúi szentmi-
se a plébániatemplomban, utána a templomtéren
térzenét ad a Tabi Fúvószenekar. Az alkalom a város
fõ ünnepe.

13-a, 9:00-: vegyes vásár

13-a: Újra indul az Egészségõr jóga idénye!

14-e, 9:00-: német használtruha vásár

15-e, 18:00-: Berkenye egyesületi gyûlés

17-e, 9:00-15:00: Madárijesztõ verseny és vigasság
a tájházban. (Esõs idõben helyszín a Közösségi Ház.)

21-e: Indul a Nabe-torna idénye!

22-e, 9:00-: vegyes vásár

30-a, 9:00-: vegyes vásár

okt. 4-e, 9:00-: vegyes vásár

okt. 6-a, 17:00-: Aradi Vértanúk útján kerékpárral.
Megemlékezés a Magyar fájdalom-szobortól indulva
és visszaérkezve. Az emlékfutás reggel fél 7-korkez-
dõdik, szintén a szobortól.

A népszerû falmászás

És zajlik a játék nagy pezsegve

Freestyle-zsonglõrök

Fagyibohócok

Fromwald József repülõmodell-készítõ
foglalkozásai



varázsa miatt. Nem sorolom fel, kik
léptek fel, miket lehetett játszani, in-
kább beszéljenek errõl a képek! Né-
mely programelemmel emlékezünk
a négy szép nyári napra.

Színházi bérletesek és új ér-
deklõdõk, figyelem!!! Az új évadra
bérleteket lehet nálam rendelni szep-
tember végéig. A Veszprémi Petõfi
Színház új évadának kínálata: Hervé
� Millaud: Nebáncsvirág (operett);
Szomory Dezsõ: Hermelin (színmû);
Loewe � Lerner: My fair Lady (musi-
cal); Tom Schuhman: Holt költõk tár-
sasága (dráma); W. Shakespeare:
Sok hûhó semmiért (komédia). Fel-
nõtteknek: I. helyár 14.500 Ft, II.
helyár 13500 Ft, III. helyár12500 Ft.
Nyugdíjasoknak: I � 8700 Ft, II �
8100 Ft, III � 7500 Ft. (A diákok bér-
letára a nyugdíjasokéhoz hason-
ló.)Gál Péter (t:30-3325009)
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Harmónia Garden django swingel Jégvarázs a Fourtissimótól

Jamboza bábszínház bohócszáma United együttes

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi
Könyvtár hírei

Zamárdi Strandröplabda Kupa 2016 augusztus 13.

Idén 15 csapat részvételével zajlott le ez a már hagyomá-
nyos városi rendezvény.
Az augusztus 20 elõtti szombaton benépesültek a Kossuth
u. végén lévõ pályák.
30 selejtezõ összecsapás után már csak 6 mérkõzés várt az
érmesekre.
Idén a különdíjat a legfiatalabb csapat kapta, a képen ép-
pen egy nyitás-fogadással foglalatoskodnak. A másik képen
az elsõ három helyezettek tartják magasra a kupákat.
A Tourinform Iroda évek óta jó társunk a rendezvény lebo-
nyolításában, a Gamesz által végzett háttérmunkát is kö-
szönjük. 
Idén egy arany fokozatú támogatónk is akadt Horváth La-
jos személyében, aki a versenyzõk fõttkukorica-ellátását
biztosította, és ezzel emelte a verseny színvonalát.

Hirschmann Attila

Szálláskatalógus 2017  és a honlap szálláshelyanyagának
frissítése

A 2017-es szálláskatalógus anyagának összeállításához fo-
lyamatosan várjuk az abban megjelenni kívánó szállástulaj-
donosok jelentkezését. A megjelenéshez szükséges nyom-
tatványok letölthetõk a zamardi.hu honlapon az iroda szol-
gáltatásai menüpontban, majd kitöltés és aláírás után e-
mailben, személyesen vagy postai úton kérjük hozzánk
visszajuttatni. Az eddig megjelent szállásadók- a honlapon
és a katalógusban megjelentek is - e-mailben is kapnak ér-
tesítést az újabb megjelenés lehetõségérõl, és ezúton is sze-

retnénk felhívni az új hirdetõk szíves figyelmét is erre a le-
hetõségre. A szálláskatalógus 2017 kiadvány felkerül a tu-
risztikai honlapra is letölthetõ formátumban decembertõl.
A honlapos megjelenés továbbra is ingyenes, a kiadványban
történõ megjelenési lehetõség költségét a tájékoztató levél
tartalmazza majd. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el, hogy
az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárokra el tud-
juk küldeni. 
Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje: október 15.
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés: december 6.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is kö-
szönjük!

FELHÍVÁS!

Tisztelt Zamárdiak, Civil szervezetek!

Szeretnénk invitálni Önöket egy fõzéssel egybekötött 2016-
os �KILÉPÕ� rendezvényére, amely egy KÖZÖS GRILL
PARTY keretében, 
2016. szeptember 10-én, szombaton  10.00 órai kezdettel 
a Tájháznál kerül megrendezésre.

A Grill Partyra minden olyan vállalkozó kedvû családot, ci-
vil szervezetet és intézmény jelentkezését is várjuk egy bár-
milyen grill vagy egyéb különlegesség elkészítésével 10.00
órai kezdettel, amelyet a zsûri 12.00 órától kóstolni fog. A
zsûri tagjai minden csapat tagjai közül egy fõvel képviselte-
tik magukat, kérem, hogy az egy fõ delegált tagot a rendez-
vény elõtt megjelölni szíveskedjenek.
A programot a Szakasztó népdalkör összeállítása biztosítja
nekünk.
Jelenlétére mindenképpen számítunk, hogy az idei szezont
is együtt zárhassuk!Várható rossz idõ esetén a rendezvényt
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annak hetében a hét elején lemondhatjuk.
Jelentkezését mielõbb, de legkésõbb szeptember 8-ig vár-
juk!
ÚJ ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

· T-PÓLÓ arany-ezüst nyomattal férfi, nõi fazonban
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
· kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, baseball

sapka, strandtáska, bögrék, esernyõ.
Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fénymáso-
lás: 25 Ft/oldal

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés. A
vásárláshoz adott évre érvényes állami
horgászjegy szükséges!

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:
Szeptemberben hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig vagyunk
nyitva, hétvégén zárva.

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

Kedves Zamárdiak!

Látogassatok el a Balaton szíve térhez, amely a turisták kedvelt látogatóhelyén túl immár a szerelmesek zarán-
dokhelyévé vált. Akik a kedvesükkel végigsétálnak a hídon - azaz a Hûség útján - , majd a szív-szobor elõtt
megcsókolják egymást, ezzel a rítussal erõsíthetik meg egymás iránti hûségüket! 
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NABE HÍREK
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Meghívó
osztálytalálkozóra

A zamárdi Általános Iskola 1966-ban végzett diákjai ((Szappanos Józsefné Ibolya néni
osztálya) szeretettel hívják osztálytársaikat 
50 éves évfordulójuk megtartására.

Találkozó helye: Zamárdi Általános Iskola
Találkozó ideje:

2016. szeptember 17. szombat 16 óra
Kérem a részvételi szándékot: szakali.anna2@gmail.com 06-20-994-9201

HAJÓHAD ZAMÁRDI PARTJAINÁL

Idén még a tavalyinál is jóval többen voltak kíváncsi-
ak a Svert Kupa Zamárdi DELL túraversenyre. 2015-
ben 67 hajó indult összesen, mostmár az elõzetes
online nevezések alapján látszott, hogy többen
vesznek részt a svertes és kielsvertes hajók megmé-

rettetésén. Nem is követtük el a tavalyi hibát, kértünk
rajtszámokat bõven, nehogy az utolsó pillanatban
kelljen kapkodni.

Még a regatta elõtt, augusztus 13-án reggel is jöttek
a versenyzõk, így végül 122 hajó nevezett. A 10 óra-
kor a tervezett rajtnál gyenge szellõcske fújt csak,
így a versenyvezetõ Ruják István halasztásról dön-
tött. Ez be is vált, mert hamarost jött egy kis frissülés
és gyenge, de már �használható� nyugati szélben
vágott neki a Balaton minden szegletébõl érkezett
népes mezõny 10.30-kor a Zamárdi, Ezüstpart,
Szántód, Tihany, Zamárdi pályának.

A svertes hajók igen sokszínû kavalkádja hajózott itt,
420, 470, Kalóz, Laser, 15-ös és 25-ös jollék, DC 20-
asok, Európa dingi, Flaar 18-as, Tapsi 17, Saturn, sõt
egy igazán meglepõ kinézetû  OZ Racer is. Ez utób-
biról a tulajdonos elmondása szerint azt érdemes
tudni, hogy �csináld magad� típusú vízi járgány. Ha



valaki befizet 45 dollárt a tervezõ ausztrál cég szám-
lájára, megkapja a pontos mûszaki leírást és rajzot,
valamint egy videót a készítés menetérõl. Rétegelt
lemez, ragasztó, némi kézügyesség és alapvetõ
szerszámok szükségesek a hajóépítéshez, meg kb.
négy nap. Az aprócska hajó súlya mindössze 35 ki-
logramm, tetõcsomagtartón szállítható. Amikor nem

használják, elfér a nappaliban is akár, például a gye-
rekek szoktak belõle tv-t nézni!

A Svert Kupára 22 katamarán is benevezett, akik kü-
lön értékelésben vettek részt a regattán. A többtes-
tûek hamar az élre álltak, de egy 18-as Skiff is az el-
sõk közt száguldott az ezüstparti bója felé. Õk ké-
sõbb kormányproblémák miatt feladták a küzdel-
met, így a mezõny elejét már csak katamaránok ve-
zették.
Szerencsére a váltakozó szél mindvégig kitartott, így
az elsõ többtestû, az Edutus már 12.40-kor áthaladt
a célvonalon Virág Flórával a kormánynál. Õket kö-
vette a Wildcat Róka Sándor irányításával, majd a
Spartacus Szentiványi Istvánnal. Az egytestûek kö-
zül idén is a Tönkõ Gábor kormányozta Orion 25-ös
jolle gyõzött, és nyerte el a Svert Kupát. Utána a Fru-
zu érkezett Bisztray Frigyes irányításával, majd a Vi-
ca Rózner Tamással. 
Az elsõ három helyen befutott 25-ös mögött igazi
meglepetés volt Czeti Gábor, aki egy 470-essel telje-
sítette a pályát, természetesen saját hajóosztályát is
megnyerve. A  420-asoknál a Mogyorósy Anna kor-
mányozta Wilendorfi Vénusz futott be elsõként, míg
a Kalózok közt a Brompton Gerõ András irányításá-
val. Az új 25-ös jollék közt természetesen az Orion
lett az elsõ, a klasszikus 25-ösöknél a pedig a Fabat-
ka Kalfsbeek-Dobóczi Anna kormányossal. A 15-ös
jollék versenyét a Szidónia nyerte, M. Nagy Richárd-
dal. Az összevont jollék közt a Café 24 lett a legjobb
Sövény Bálinttal a kormánynál míg a DC20 osztály-
ban László Mátyás vezette gyõzelemre a hajóját, a

Flaar 18-asok közt pedig a Gond Gergely irányította
egység diadalmaskodott. A sok többtestû hajó miatt
idén a katamaránokat két osztályba soroltuk, 18 lá-
big és fölötte. Az elsõben a már említett Edutus
nyert, míg a másodikban a Szentiványi István kor-
mányozta Spartacus. Zamárdi legjobbja idén a Szél-
kiáltó lett Grósz Tamás irányításával, Az Ezüstpart

hajói közül pedig az Orion gyõzött. Idén a Svert Ku-
pa Zamárdi DELL túraversenyen belül a 25-ös jollék
számára egy MVSZ ranglista verseny is volt, ezt szin-
tén az Orion nyerte.

A különdíjak közül a legidõsebb versenyzõnek járó
elismerést Dr. Csapó Imre vehette át, a legfiatalab-
bak pedig a Tóth ikrek voltak. Egy új díjjal is bõvült
idén a Svert Kupa, Margó György az elsõ, 1929-es
versenyen gyõztes édesapja emlékére alapított ván-
dordíjat, melyet a legjobb klasszikus hajó kormányo-

sa Kalfsbeek-Dobóczi Anna vehetett át. Az érmek
mellé komoly tárgynyeremények is jártak, az elsõ
egytestû és többtestû egység kormányosa egy-egy
különleges DELL laptopot vihetett haza, a hajóosztá-
lyok versenyében és a külön kategóriákban pedig a
Svert Kupa többi támogatója által felajánlott díjak
szerepeltek. A Mömax bútoráruház-lánc utalványai,
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a Wellensetyn ruházati cég utalványai, a Vízvonal ha-
józási bolt nyereményei, a Clearwater utalványai, a
Söptei étterem vacsorameghívása, és a
�Zamárdikumnak� számító Zimek pálinkák.  (Részle-
tes eredménylista: www.svertkupa.hu). Az utolsó
hajó fél 5-kor ért be, így az 5 órai szintidõ reálisnak
bizonyult.
Este 7 órára sokan érkezetek a díjátadóra, igazi vi-
torlás ünnep alakult a kis Bácskai utcai kikötõben. A
díjak után egy Zimek pálinka kóstolóval egybekötött
közös bográcsozás, borozgatás következett, mely
méltón zárta a jó hangulatú versenyt, Szili Józsi iga-
zán remek babgulyást fõzött, nem is maradt semmi
az üstben,  csopaki Söptei pince nedûje idén is nagy
siker volt. Külön öröm volt számunkra, hogy a ver-
seny fõvédnöke, Csákovics Gyula polgármester se-
gítségével egy mobil mólót tudtunk bérelni a Master-
dock-tól így a távolabbról érkezõ hajók már pénte-

ken kiköthettek ide, és sokan maradtak szombat es-
te is, így részt vehettek a záró vacsorán, sõt vasár-
nap egy kis idõt még eltölthettek Zamárdiban, élvez-
ve az igazán kellemes nyári napot. Jó volt látni, hogy
a tavalyi indulók közül szinte mindenki most is eljött,
így joggal búcsúzhattunk most is így tõlük: Jövõre
veletek ugyanitt!
Külön köszönet illeti a támogatásért és a rengeteg
segítségért Zamárdi Város Önkormányzatát és a
Gamesz munkatársait, a Zamárdi Vitorlás és Vízi-
mentõ Egyesület csapatát, Czár Lajos kikötõmestert
és Harsay Jánost. Meg persze a családunk tagjait,
akik ismét ott voltak mellettünk és segítettek abban,
hogy a Svert Kupa a Balaton legnagyobb létszámú
versenyei közé kerüljön két év leforgása alatt.

Mátay Horváth Éva, Mátay László

2016. szeptember 17.oldal Zamárdi Hírmondó

BARÁTI KÖR HÍREI

Szezon vége Zamárdiban!

Mikor ezeket a sorokat írom, még dübörög a �B My
lake fesztivál éjjel, de a nyaralók már koccintgatva kö-
szöngetnek egymástól a parti büfékben. Mindenki
mindenki vendége, a büfések fáradtan mosolyognak a
törzsvendégekre, és koccintanak a jövõ évi találkozás
reményében. Hosszú volt a szezon, a sok esõtõl még a
strand füves része sem tudott kiégni, amire évek óta
nem volt példa. Beszélgetünk, mesélnek és megígé-
rem, hogy továbbítom a gondolatokat a városvezetés
részére.

Mindenki, még a legkritikusabb nyaralók is egyetér-
tettek abban, hogy jelentõs és látványos fejlesztések
valósultak meg ebben az évben a strandsávban és az
üdülõterületen egyaránt. 
A régi fizetõs strand területe a Platánia játszótérrel, a
vizesblokkal és a kültéri zuhanyozóval végre méltó he-
lyére került és új mûköves sétányával jó egységet ké-
pez a díszkövezéssel felújított Margó Ede sétánnyal. 

Mindenki egyértelmûen dicsérte az új parkoló kialakí-
tását, s az ehhez szorosan kapcsolódó Eötvös utcai sé-
tányt, amin a korszerû autóbehajtó-gátló végre meg-

akadályozza a gépkocsik parkolását és közlekedését. 
Ha folytatódna a sétány mûkövezése, akkor végre egy
méltó promenád alakulhatna ki a Bácskai utca és a ré-
gi fizetõ strand között, amihez jól illeszkedik a ren-
dezvénytér.

Kiválóan vizsgáztak a Kiss Ernõ utcában felfestett
gyalogátkelõk, az autók ennek megfelelõen kocogtak,
a strandolók kényelmesen tudtak átkelni a nagy for-
galmú Kiss Ernõ utcán. A kutyások már birtokba vet-
ték az új futtatót a kutyák és maguk örömére, de errõl
már egy tulajdonos maga is írt.

Sok kritikus és jobbító észrevétel is elhangzott, de ösz-
szességében mindenki megállapította, hogy a �nyara-
lóbarát� fejlesztések ebben az évben kiválóan sikerül-
tek és remélik, hogy az anyagi erõtõl függõen tovább
folytatódnak a jövõ évi szezonban is.

A szezonnak vége, az értékelést követõen már a jövõ
évi nyári szezonra készül a nyaralóváros, amihez min-
den nyaraló nevében sok sikert kívánunk!

Zamárdi Baráti Kör 



Parti Kupa 2016

2016. október 16. vasárnap Tájház

Immár ötödik alkalommal szervezzük meg a Parti Kupa bicik-
lis családi vetélkedõt, mely a jubileumi év miatt egy kicsit
rendhagyó lesz, ugyanis a Balaton-part helyett az Ófalu �part-
jain� zajlik majd.

Várunk 4 fõs családokat, baráti társaságokat, lehetõleg 2 felnõtt 2 gyerek felállásban, akik
szeretnek biciklizni, bejárni Zamárdi nevezetességeit, miközben ügyességi feladatok megoldásával,
jó kedvvel és sok élménnyel érnek majd célba.

Nevezés: A tájház udvarán 9.00-10.00
Indulás: 10.00-tól folyamatosan
Díjkiosztó: 14.30

Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2016. szeptember

Augusztus 6-7-én került megrendezésre az O-250
kategória világbajnoksága Kriebsteinben, melyen
Bodor Péter is esélyesként indult. 

A festõi tavon 4 kategória versenyét szervezték
meg: O-250 világbajnokság, R1000 Európa bajnoki
futam és 2 speciális német bajnoki futam került le-
bonyolításra. A szép idõben rengeteg nézõ nézte
végig az egymást követõ idõmérõ és versenyfuta-
mokat.

A szombati idõmérõ már jelezte, hogy lesz gond,
mivel Peti csak az utolsó percekben tudott érvé-

nyes idõt futni, de ez is elég volt ahhoz, hogy az el-
sõ helyrõl rajtolhasson az elsõ futamon, amit végig
vezetve meg is nyert. Második helyen végzett a né-
met Alex, harmadik helyen a német színekben ver-
senyzõ Rossi, mindketten gyári versenyzõk, és esé-
lyesei a gyõzelemnek.

Vasárnap reggel a második futam rajtja már nem si-
került jól, és a futam során a motor is gyengélke-
dett, így meg kellett elégedni a 2. hellyel. Az elsõ
helyen a nagy rivális Rossi végzett, Alex kiesett, ami
számunkra kedvezõ volt. 
A rövid szerviz idõben megpróbálta a csapat a mo-

MOTORCSÓNAK VILÁGBAJNOKSÁG NÉMETORSZÁGBAN

Zamárdió családi
nap

és Parti Kupa a
Tájházban

2016. október 16. Va-
sárnap

10.00-16.00

Az idei évben útjára indítunk egy remélhetõleg hagyo-
mányteremtõ õszi rendezvényt, a ZAMÁRDIÓ
ügyességi napot.
Arra gondoltunk, hogy szeretnénk egy õszi �dió idõ-
szakban� lévõ ügyességi, közösségi napot létrehozni,
majd belevittünk egy kis játékosságot, így született a
ZAMÁR-DIÓ vagy ZAMÁRDI-JÓ név. Nem jutot-
tunk dûlõre, hogy melyik fejezné ki jobban a program
lényegét, így maradtunk a ZAMÁRDIÓ névben,
meghagyva kinek-kinek a szabadságot, hogy mit hall
ki e név kapcsán. 

Egész napos családi vetélkedõk és dióval játszható já-
tékokkal várunk minden játszani vágyó gyereket és
felnõttet. 
Ha már dió, legyen kemény, kalapácsod készítsd, el-
médet pallérozd!
Lesz itt móka és kacagás, diótörõ, mókusetetés, dió-
reptetés, diótorna és még sok mulatság.
Tudták, hogy az ókori Rómában már dióhéjjal játszot-
ták az itt a piros - hol a piros játékot, igaz, nekik nem
volt egy Irinyi Jánosuk, aki a gyufásdobozt feltalálta
volna erre a célra.
Belépõ: Megkérünk minden résztvevõt, hogy hozzon
magával 20 szem �héjas� diót!

Ezennel meghirdetjük Zamárdi elsõ diós étel és süte-
ményversenyét!

Aki kedvet érez, hogy süssön, fõzzön, és elhozzon pár
szelet vagy üveg diós finomságot, ne tétlenkedjen, osz-
sza meg velünk!
Kész, tûz, ZAMÁRDIÓ!  
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tor hibáját megtalálni, de ez nem sikerült, mert a 3.
futamban a motor leállt, és Péter kiesett a futam ér-
tékelésébõl. Itt újra Rossi lett a nyertes, második-
ként Alex futott be, így az értékelésben elég re-
ménytelenül álltunk az utolsó, negyedik futam elõtt.

A döntõ futam elõtti gyors szerelés során kiderült,
hogy a gyújtásblokk gyengélkedett, ami egyéb al-
katrészeket is tönkretett. Egy �kölcsön� blokk be-
építésével és a sérült elemek kapkodó cseréjét kö-
vetõen, technikai próba nélkül kerülhetett sor a ne-
gyedik futamra.

A futamon Rossi állt újra az élre, Péter végig követ-
ve Rossit a második helyen futott célba. A három
legjobb eredményt figyelembe véve Rossi lett a vi-
lágbajnok, 3 futamgyõzelemmel, Péter a második,
egy elsõ és két második hellyel. 

Ezen a versenyen kicsit elhagyta a csapatot a sze-
rencse, és a nagy rivális, Rossi mellé szegõdött.
Ennek ellenére, a sok szerelés és izgalom után. Pé-
ter és csapata büszkén és jó kedvvel vett részt a díj-
kiosztón, ami a mellékelt fotókon is látszik. 

Péter hazaérkezését követõen azonnal megkezdte
a technikai felkészülést a még hátralévõ Európa-
bajnoki futamokra, melyek helyszínei Ukrajna és
Olaszország.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a csapat
nevében Zamárdi városnak; támogatása révén le-
hetõséget biztosított a világbajnokságon való rész-
vételhez és a jó eredmény eléréséhez.

margó
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06 20 9 516 963
www.focustherm.hu
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további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
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2016. szeptember

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

sarkán lévõ imaházban

szeptember. 16-ig

Zamárdi plébániatemplom

csütörtök 19 óra
szombat 19 óra
vasárnap 8:30

Zamárdi üdülõtelepi kápolna

vasárnap  11:30

Balatonendréd

Pénteken 19 óra

vasárnap 10 óra

szeptember 17-tõl

Zamárdi plébániatemplom

csütörtök 18 óra
szombat 18 óra
vasárnap 8:30

Zamárdi üdülõtelepi kápolna

vasárnap  11:30

Balatonendréd

Pénteken 18 óra

vasárnap 10 óra

GYÓGYSZERTÁR:
Magyarné dr. Fõzõ Hedvig gyógyszerész

Zamárdi, Kossuth u 9.
Tel.: 84/348-733

Nyitva tartás: 08.21-05.31.
hétköznap 08:00-12:30 és 13:00-16:30

szombat-vasárnap zárva
Nyitva tartás (nyáron) 06.01-08.20

hétköznap 08:00-18:00
szombaton 08:00-12:00

vasárnap zárva.

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása:

Hétfõ: 8.00 órától 12.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig

(ebédidõ: 12.00-12.30 óráig)
Péntek: 8.00-12.00 óráig


