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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. május 29-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester bemutatta dr. Horváth Zsuzsannát, a Siófoki Járási Hivatal hivatalvezetõ-helyettesét, aki
dr. Huszárné dr. Bodor Tünde járási hivatalvezetõ asszony sajnálatos halála miatt jelenleg a hivatalvezetõi teendõket lája
el.

Dr. Horváth Zsuzsanna röviden ismertette az eddigi pályafutását, Siófokra történõ kinevezését, és együttmûködését aján-
lotta fel Zamárdi Város Önkormányzata részére.

Csákovics Gyula polgármester tájékoztatást adott továbbá a folyamatban lévõ pályázatokról (TOP, turisztikai, strand fej-
lesztési pályázatok), az Önkormányzat által elnyert támogatási összegekrõl. Az energetikai pályázaton 200 M Ft, a turisz-
tikai pályázaton 350 M Ft, a strand fejlesztésre további 42,5 M Ft összegû támogatásokban részesül Zamárdi.

1. Közbiztonsági beszámolók
Csepregi Imre õrnagy, balatonföldvári õrsparancsnok köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy egyéves megbízást ka-
pott a balatonföldvári rendõrõrs vezetésére. 22 éve dolgozik a rendõrség kötelékében, Siófokon él a családjával.
A rendõrõrs szervezeti felépítésében változtatást nem tervez. Zamárdi tekintetében továbbra is 3 fõ körzeti megbízotti ál-
láshely van, melybõl egy álláshely szülési szabadság miatt betöltetlen. A rendõrõrsön az iratok feldolgozása megszûnt, eze-
ket teljes egészében Siófok látja el. Fõ irányvonal jelenleg, hogy a kollégáktól fokozott közterületi jelenlétet várnak el.
Ennek is köszönhetõen a bûncselekmények száma csökkent, a Balaton Sound idején elkövetett bûncselekmények száma
az éves adatok negyedét teszik ki.
A bûncselekmények elkövetése általában a központi részeket érinti.
A zamárdi irodát elsõsorban nyáron veszik igénybe, fõleg a fesztiválok idején. Az év többi részében alkalomszerûen.

Oláh László alezredes a katasztrófavédelmi kirendeltségrõl elmondta, hogy Zamárdi a katasztrófavédelem tekintetében
szerencsére nem volt mozgalmas település. 21 tûzeset és 19 mûszaki mentés történt. A tavalyi évben a szakhatósági mun-
kára helyezték a hangsúlyt, a két nagy fesztivál volt a központi kérdés.
A többi szakhatósággal együttmûködtek, szerencsére nem fordult elõ semmilyen vészhelyzet.
Köszöni az Önkormányzat támogatását a tûzoltóság részére.
A katasztrófavédelem tekintetében az idei évben kiemelt figyelmet fordítanak a szállodák ellenõrzésére, hiányosság ese-
tén felszólításra, majd bírságolásra. Szintén kiemelt figyelemmel kísérik a veszélyes fákat.
A Tourinform Iroda vezetõjével a kapcsolatuk folyamatos, a rendezvényekrõl tudomásuk van, így tudnak minden fonto-
sabb zamárdi eseményrõl. Amennyiben új rendezvény kerül megrendezésre, arról is szeretnének értesülni. A hivatal par-
kolójában szükség esetén fecskendõvel készenlétben állnak.
A kempingeknél a fák állapotát ellenõrizni kell, és szükség esetén az elõvágást elvégezni.

A képviselõ-testület
- megtárgyalta Csepregi Imre õrsparancsnok beszámolóját a rendõrség tevékenységérõl,

Oláh László alezredes beszámolóját a katasztrófavédelmi kirendeltség tevékenységérõl, a hivatásos tûzoltóság tevékeny-
ségérõl, Szabó Gábor elnök beszámolóját a Polgárõr Egyesület tevékenységérõl, a közterület-felügyelet tevékenységérõl
szóló beszámolót, és azokat elfogadta.

2. Báthori Ádám vízi sportszer kölcsönzésre vonatkozó kérelmei

- az alábbi döntéseket hozta:

� engedélyezi, hogy Báthori Ádám az általa jelenleg használt közterülettõl számítva a Bácskai utcától nyugatra, 20
méterrel áthelyezze a vízi sportszer kölcsönzõ üzemeltetését.

� engedélyezi Báthori Ádám részére, hogy a Kossuth Lajos utca végén és a Leiningen köz végén lévõ 2 db vízi
sportszer kölcsönzõ helyet összevonja a Polgármesteri Hivatal munkatársával elõzetesen egyeztetett közterület-
re áthelyezve.

� engedélyezi Báthori Ádám vállalkozóval megkötött vízi sportszer kölcsönzõi tevékenységre vonatkozó bérleti
szerzõdések módosítását két betéti társaság nevére, melyekben Báthori Ádám kül-, illetve beltag.

3. Zách Balázs és Báthori Ádám vízi sportszer kölcsönzésre vonatkozó kérelme

- megtárgyalta Zách Balázs és Báthori Ádám kérelmét és engedélyezi, hogy a Zamárdi, Kecskeméti utcai és Bács-
kai utcai vízi sportszer kölcsönzõi helyek a Bácskai utcától 20 méterre nyugatra kialakítandó helyen összevonás-
ra kerüljenek, változatlan díjtartalommal és darabszámmal. A döntést a képviselõ-testület a rendeletében is rög-
zíti.
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- A fenti döntés alapján az eddigi Kecskeméti utcában Zách Balázzsal kötött bérleti szerzõdés kerüljön megszün-
tetésre, és az új szerzõdést Báthori Ádámmal kösse meg az Önkormányzat az eredeti bérleti szerzõdésben rögzí-
tett változatlan feltételekkel.

4. Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadása

- megalkotta 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról.

- a 2016. évi zárszámadásról szóló konszolidált beszámolót elfogadja.

Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

( részlet a könyvvizsgálói jelentésbõl):

�Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2016. évben az elõzõ évekhez hasonlóan stabilnak minõsíthetõ. A stabilitást a saját
források (ezen belül kiemelten a helyi adók), a központi költségvetési támogatások, az elõzõ évi maradvány és a hatékony
gazdálkodás biztosították. A pénzügyi stabilitást mutatja, hogy év közben jelentõs pénzeszköz állt az önkormányzat szám-
láján rendelkezésre.

A 2016. évi költségvetés a saját bevételekbõl, az átengedett bevételekbõl, az átvett pénzeszközökbõl, a központi költség-
vetés támogatásából, az elõzõ évi maradványból finanszírozható volt.

A költségvetés finanszírozásához külsõ forrást nem vettek igénybe. A költségvetést 2016-ban nem terhelte hitel és kölcsön
törlesztési kötelezettség.

A költségvetés a város üzemeltetését, az intézmények mûködését, a kötelezõ, az önként vállalt és az államigazgatási fel-
adatok ellátását magas színvonalon biztosította, emellett 367.800.500 e Ft-ot fordítottak beruházásokra, felújításokra.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az elõzõ évhez képest 404.241.701 Ft-tal nõtt.

A költségvetés végrehajtásából adódóan, a bevételek és kiadások különbségét jelentõ 529.933.010 Ft maradvány keletke-
zett. A maradvány összege az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei között rendelke-
zésre állt.

A bevételek pénzügyi teljesítése a módosított elõirányzathoz viszonyítva 105,1 %. A mûködési célú bevételek teljesítése
107,0 %, a felhalmozási célú bevételek teljesítése 103,9 %, a finanszírozási bevételek teljesítése 101,9 %.

Az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában kiemelten fontos szerepet játszó, a helyi adókat tartalmazó közha-
talmi bevételek 464.650.000 Ft eredeti és 464.650.000 Ft módosított elõirányzathoz viszonyított teljesítése 524.761.836 Ft
volt, amely 112,9 %-os teljesítést jelent.

A kiadások pénzügyi teljesítése 73,1 %. A kiadások közül a mûködési kiadások elõirányzat felhasználása 73,0 %, a felhal-
mozási kiadások elõirányzat felhasználása 72,7 %, a finanszírozási kiadások elõirányzat felhasználása 100,0 %.

A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházások elõirányzat felhasználása 308.232.783 Ft (93,4 %), a felújítási kiadá-
sok elõirányzat felhasználása 59.567.717 Ft (36,0 %) volt.

A kötelezettségek állománya az elõzõ évi 33.117.065 Ft-hoz viszonyítva 33.987.721 Ft-ra változott.

Az önkormányzat eladósodottságát kifejezõ, a kötelezettségek és az összes forrás arányaként képzett mutató az elõzõ évi
0,45 %-ról 0,44 %-ra csökkent, amely kedvezõnek minõsíthetõ.�

5. Rendeletek elfogadása
- megalkotta a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendelet módosításáról, a köztisztviselõk közszolgálati

jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló rendelet módosításáról, rendeletét a házasságkötések szolgál-
tatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetõk közremûködésének díjazásáról.
A rendeletek megtalálhatók a www.zamardi.hu honlapon.

6. Települési arculati kézikönyvvel kapcsolatos döntések

- elhatározza Zamárdi város közigazgatási területét érintõen Települési arculati kézikönyv és településképi önkor-
mányzati rendelet megalkotását.

- felkéri Zamárdi város fõépítészét a szakmai munka irányítására, illetve elvégzésére.
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7. Tóközi útra vonatkozó tájékoztató táblák kihelyezése

- a tóközi bejárat Zamárdi és autópálya kijáró felõli részén 2 db tájékoztató tábla kihelyezését javasolja, és kéri a
hivatalt, hogy a közútkezelõnél a táblák kihelyezését intézze.

8. Játszótér építésére pénzeszköz átcsoportosítása

- a GAMESZ 2017. évi költségvetésében szereplõ, telephely régészeti feltárására tervezett 2.000.000,- Ft-ot java-
solja átcsoportosítani a Zamárdi, Klapka utcai játszótér kialakítására.

9. Zamárdi Brettyóval kapcsolatos tájékoztatás

Csákovics Gyula polgármester elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésen döntöttek arról, hogy a Brettyóval kap-
csolatban hozott, Life pályázatban történõ részvétellel kapcsolatos határozatot visszavonják, mivel a tulajdono-
sok részérõl nem volt nagyarányú visszajelzés és nyilatkozattétel a pályázat támogatására. Witzmann Mihály or-
szággyûlési képviselõ úr javasolta, hogy azokat a tulajdonosokat, akik támogatólag álltak a megkereséshez, segít-
sék azzal, hogy megvizsgálják: lehet-e részterületekkel is pályázni.

- egyetért azzal, hogy a Brettyó terület hasznosítására vonatkozóan további pályázati és hasznosítási lehetõségeket
vegyenek igénybe, amennyiben erre mód nyílik. Ezzel a döntéssel a képviselõ-testület segíteni kívánja azokat a
tulajdonosokat, akik támogatják a pályázat útján történõ hasznosítást.

10. 2017. évi régészeti ásatásokról tájékoztatás

- megtárgyalta és tudomásul veszi a 2017. évi régészeti ásatásokról szóló tájékoztatást, és felhatalmazza Csákovics
Gyula polgármestert, hogy a 2017. évi ásatásra vonatkozó szerzõdést a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel alá-
írja a költségvetésben jóváhagyott 2.000.000,- Ft biztosítása mellett.

11. Kaposút Bt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

- tulajdonosi hozzájárulását adja a tulajdonában lévõ zamárdi 3613/4 hrsz-ú gyalogos megközelítését biztosító be-
járó kialakításához a Kaposút Bt. által U4/2017 tervszámon és �Zamárdi,Szent István utcai gyalogos bejáró és jár-
dakapcsolat� megnevezésû tervdokumentációjában szereplõ mûszaki tartalom szerint.

12. Zamárdi, Deák Ferenc sétányon térkõ járda kiépítése

- a Zamárdi, Deák Ferenc sétányon térkõ járda kiépítésére a Fecske Kft. -t bízza meg 1.568.500.- Ft + 27% áfa dí-
jért.

13. Elektromobilitás Elektronikai Kft megkeresése töltõinfrastruktúra kiépítésére

- az e-MobilElektromobilitás Elektronikai Kft. megkeresésére a kérdõív kitöltésével, visszaküldésével, illetve  le-
hetõség szerint egy töltõ infrastuktúra hálózat kiépítésével Zamárdi településen egyetért.

14. Zamárdi területén sebességkorlátozó táblák kihelyezése

- a Zamárdi, sebességkorlátozó táblák beszerzési és kihelyezési munkáival az Elektron Kft.-t bízza meg 4.103.000.-
Ft + 27% áfa= 5.210.810. díjért.

15. Sári István kérelme (Ponty utca) kapu- és személygépkocsi bejáró burkolására
- engedélyezi Sári István Ponty utcai ingatlana elõtt lévõ kapu- és személygépkocsi bejáró közötti terület burko-
lását. Azonban az ezen kívüli területeket csak mûanyag gyeprács erõsítéssel ellátott zöldfelületként lehet kiala-
kítani.

16. Margó Ede sétányon locsolórendszer kiépítése

- a Margó Ede sétányon locsolórendszer kiépítésére bruttó 1 millió forint összeget biztosít az általános tartalék ter-
hére.

17. Általános iskolai bojler cseréje

- az általános iskolában lévõ 4 db bojlerbõl, 2 db villanybojler cseréjét engedélyezi árajánlat beszerzését követõen,
felszereléssel, beüzemeléssel együtt.

- az általános tartalék terhére bruttó 300.000,- Ft-ot biztosít.
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18. Kõhegyi szemétszállítás

- kéri, hogy a hivatal keresse meg a kõhegyi szemétszállítással kapcsolatban a szolgáltatót, mivel a nagyméretû au-
tóval nem tudják megfelelõen ellátni a kihelyezett hulladékok összeszedését. Kérjük, hogy az elõzõ évekhez ha-
sonlóan a kisméretû autót használják továbbra is.

19. GAMESZ tehergépkocsi vásárlás

- engedélyezi 1 db Buser L. 520 tehergépkocsi vásárlását a GAMESZ részére, kommunális célokra történõ hasz-
nálatra, 2.8 M Ft vételárért.
A vételár fedezete a GAMESZ-nál rendelkezésre áll (2 M Ft költségvetésben, 800 e Ft árverés bevételébõl.)        

20. Vasút utca északi oldalán járda kialakítása

- a Vasút utcában, a jelenleg bekerített volt Csutak telek mellett biztosít a vasúti sínek mellett gyalogos átjáróra al-
kalmas járdát, zúzalékos kialakítással. A munkára a hivatal kérjen árajánlatot.

21. Margó Ede sétány világításának korszerûsítése

- a Margó Ede sétány világításának korszerûsítését � volt fizetõstrandtól a Bácskai utcáig �vállalja (búra takarítá-
sa, égõcsere, szitaszövet behelyezése bogarak ellen, plexi). A munkára a hivatal kérjen árajánlatot.

22. Zamárdi, Rákóczi utca Szabadság tér felõli részén virágtartók kihelyezése

- a Zamárdi, Rákóczi utca � Szabadság tér felõli részén � két oldalán a GAMESZ által készített 2-2 darab virág-
tartót helyezzenek ki a térburkolat megóvása érdekében.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. június 26-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Felsõtárkány Község Önkormányzatának vételi ajánlata

- elfogadja Felsõtárkány Község Önkormányzatának vételi ajánlatát a Felsõtárkány 2402, 2403, 2404, 022/2 és
2401/2 hrsz-ú ingatlanokban fennálló tulajdoni illetõségeire vonatkozóan. 

- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy a 2402 hrsz-ú ingatlanban fennálló 6/80-ad, 2403 hrsz-ú in-
gatlanban fennálló 10/133-ad, 2404 hrsz-ú ingatlanban fennálló 102/1363-ad,022/2 hrsz-ú ingatlanban fennálló
7/100-ad, 240/2 hrsz-ú ingatlan fennálló 21908/2172636-od tulajdoni hányadot megtestesítõ, mindösszesen 3.5636
m2 terület 2.494.800,- Ft, vételárért történõ értékesítésére vonatkozó szerzõdést aláírja.

2. Rákóczi Szövetség beiskolázási programjának támogatása 2017. évben

- megtárgyalta az Egészségõr Egyesület kérelmét, és a Rákóczi Szövetség beiskolázási programját 100.000,- Ft-tal
támogatja 2017. évben az általános tartalék terhére. 

- tudomásul veszi, hogy a Rákóczi Szövetség az Egészségõr Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja.

3. Packinvest Kft. kérelme

- megtárgyalta a Packinvest Kft. � Havas Péter ügyvezetõ kérelmét, és a Kft. és az Önkormányzat között kötött bér-
leti szerzõdést akképpen módosítja, hogy a koktélbár üzemeltetése helyett hideg- és meleg- konyhai szolgáltatást
végezhet a tevékenység megkezdését követõen.

- egyetért a bérleti szerzõdés 2027. szeptember 30. napjáig történõ meghosszabbításával.

4. GasztroHungarika Kft.-vel kötendõ szerzõdés jóváhagyása

- elfogadja a GasztroHungarika Kft.-vel kötendõ szerzõdést a Zamárdi Gasztro és Utcazene fesztivál megrende-
zésére vonatkozóan.

5. �Üh-4� jelû építési övezetre megadott beépítettségi mérték módosítása

- a helyi építési szabályzatról szóló 1/2006.(I.20.) számú önkormányzati rendelet �Üh-4� jelû építési övezetére
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megadott beépítettségi mérték módosítása ügyében a partnerségi egyeztetés alapján megállapítja, hogy a partne-
rektõl releváns javaslat nem érkezett, így a partnerségi egyeztetést lezárja. 

- A módosítási eljárás során felkéri a jegyzõt, hogy készítse el a helyi rendelet módosításának tervezetét oly mó-
don, hogy az �Üh-4� jelû övezetekben is � a többi �Üh� jelû övezettel megegyezõen és a magasabb szintû jogsza-
bálynak megfelelõen � a beépítettség legnagyobb mértéke 20 % legyen.

- felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el az állami fõépítész elõtt a rendelettervezet alapján a záró szakmai
vélemény megkérése tekintetében.

6. Kamerarendszer gépcsere, Team-Comp Kft. ajánlatának elfogadása

- megtárgyalta a kamerarendszer gépcserére vonatkozó árajánlatokat, és a legalacsonyabb árajánlatot adó Team-
Comp Kft. bruttó 573.000,- Ft-os ajánlatát fogadja el.

7. Tóth Rudolf kérelme - Zamárdi kõhegyi dûlõk elnevezése, pontosítása

- a zamárdi 4636 hrsz-ú ingatlant Alsó pincesornak,

- a zamárdi 4713 hrsz-ú ingatlant Felsõ pincesornak,

- a zamárdi 4756, 4780, 4847 hrsz-ú ingatlanokat Kilátó dûlõnek,

- a zamárdi 4837 hrsz-ú ingatlant Kereszt dûlõnek,

- a zamárdi 4867 hrsz-ú ingatlant Kõhegyi útnak,

- a zamárdi 4814 hrsz-ú ingatlant Katykó dûlõnek nevezi el.

- a fentieken kívül a felkéri a hivatalt, hogy a Google- térkép szerkesztõivel a kapcsolatot vegyék fel, hogy az újon-
nan elnevezett, átnevezett utcák és közök is kerüljenek fel a zamárdi térképre.

8. Hulladékgazdálkodási ügyekkel kapcsolatos döntések

- megtárgyalta Siófok város polgármesterének megkeresését és a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás tagjaként a 2015-2017 év közötti mûködési hozzájárulás Zamárdira esõ részét megfizeti, illetve a Siókom
Kft. veszteségei tekintetében mint társulási tag a pótbefizetésre vonatkozó kötelezettségüknek eleget tesz.

9. Zamárdi, Margó Ede sétány wifi hálózat és egyéb eszközökre vonatkozó kábelezés kialakítása

- a Margó Ede sétányra tervezett wifi- és egyéb hálózat kiépítésére további két árajánlat beszerzését kéri a meg-
alapozott döntés meghozatala érdekében.

-  a pontos összeg ismeretében az általános tartalék terhére biztosítani kívánja a kivitelezés költségeit.

10. Plébánia kerítésének felújítása, kivitelezése

- a benyújtott tervek alapján a zamárdi plébánia kerítés és bástya felújítási-kivitelezési költségeinek biztosítását 
vállalja. A pontos összeg ismeretében a bizottság tárgyalja ismét a napirendet.

- úgy dönt, hogy a tervekre vonatkozó megbízási díjat (150.000,- Ft) az Egyházközség fizesse ki a tervezõnek.

11. Zamárdi, Petõfi utcai Reál üzlet zajszint ügye

- továbbra is kéri az üzlet tulajdonosát, Varga Bélát, hogy a Petõfi utcai Reál üzlet kiszolgálását biztosító aggre-
gátorok zajszint csökkentését már a 2017. évi szezonban is tegye lehetõvé, függetlenül a 2018. évi felújítási ter-
vektõl.

-  kéri a hivatalt, hogy a kertmozi és az üzlet zajszintjét ellenõriztesse a nyár folyamán, ha szükséges több alka-
lommal is.

12. Zamárdi-Balatonföldvár között közlekedõ kisvasúttal kapcsolatos döntés

- a Zamárdi-Balatonföldvár között üzemeltetésre kerülõ vállalkozás részére 200.000,- Ft bérleti díjat állapít 
meg, 2017. évre vonatkozóan.
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13. Strandfelügyelet biztosítása 2017. évi szezonban

- a 2017. évi szezonban a parti strandfelügyelet létszámának 2 fõvel történõ kiegészítését biztosítja a szükséges 
feladatok ellátására és a hét minden napjára a szükséges létszám miatt. A strandfelügyelõk alkalmazása a Tour-
inform Irodánál marad, a szükséges költségeket a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítják. A jelenle-
gi döntés az eddig már megkötött megbízási szerzõdéseket nem érinti.

14. Zamárdi, Aradi köz és Kossuth köz forgalmi rendje

-az Aradi és a Kossuth köz jelenleg érvényben lévõ jogerõs építési engedély alapján kialakított forgalmi rendjén
nem kíván változtatni.
-szükségesnek tartja a Kossuth utcai járda felülvizsgálatát, és a szükséges javítások elvégzését.

15. Zamárdi, Margó Ede sétány térvilágítási rendszerének korszerûsítése

- a Zamárdi, Margó Ede sétány térvilágítási rendszerének korszerûsítésével - a tartalékkeret terhére - Pálfi István
egyéni vállalkozót bízza meg 251.433.- Ft + 27% áfa díjért.

16. Lengyel testvértelepülésrõl érkezõ gyermekek vendéglátási költségei

- a tájékoztatást tudomásul vette, és a költségvetésben biztosított 3.000.000,- Ft összeg terhére 1.142.735,- Ft-ot 
biztosítja a testvér-települési látogatás fedezetéül.

17. Általános iskola mûvészeti oktatás térítési díj különbözetének átvállalása

- az elõzõ évekhez hasonlóan az általános iskola mûvészeti oktatás térítési díj különbözet összegét átvállalja az 
általános tartalék terhére. A pontos összegrõl az iskola a beiratkozást követõen tud döntést hozni.

18. Nagy Tamás Zamárdi, Jegenye téri ingatlannal kapcsolatos kérelme

- a Jegenye tér 962/13 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának azt javasolja, hogy az ingatlanát -a jogi határvonalaknak 
megfelelõen- a közforgalom elõl zárja le.

-  kéri a hivatalt, hogy amennyiben a lezárás megtörténik, úgy gondoskodjon az önkormányzati területen találha-
tó akadályok eltávolításáról.

19. Általános iskolai vizesblokkok felszerelése

-  tekintettel az iskola épületének nyári hasznosítására, az iskolai vizesblokkokba az Önkormányzat biztosítja 
papír- és szappantartók felszerelésére a szükséges költséget az általános tartalék terhére.

20. Zamárdira vonatkozó érvényes forgalmi rend módosítási kérelme

- nem kívánja a településre vonatkozó, jelenleg érvényes forgalmi rendet módosítani, de a beérkezett kérelmek-
re tekintettel a Nagy Sándor � Petõfi Sándor és Nagy Sándor � Damjanich utcák keresztezõdésében 4 db 
�egyenrangú útkeresztezõdés� tábla kihelyezését kéri a hivatal részérõl.

21. NessNight Bt � Benkõ-Benczúr Balázs kérelmei

- megtárgyalta a NessNight Bt.-vel kapcsolatos kérelmeket, és az alábbi döntéseket hozza:

� a Benkõ-Benczúr Balázs közterületen történt, kivágott fák tárolásának közterület-használati díjától eltekint, de 
felhívja nevezett figyelmét, hogy hasonló esetben a vonatkozó jogszabályok szerint járjon el.

� a Kecskeméti utca végén lévõ vízi csúszdával kapcsolatban csak abban az esetben járul hozzá annak további üze-
meltetéséhez, amennyiben Benkõ-Benczúr Balázs és NessNight Bt. az Önkormányzat felé fennálló összes tarto-
zását kifizeti (a 2015. év óta fennálló és behajtatlan tartozásokat is beleértve), továbbá a szükséges TÜV-ös és me-
derhasználati engedélyekkel a csúszdára vonatkozóan rendelkezik. A minõsítés megszerzéséig a csúszdát nem
üzemeltetheti.

� a vízdíj hátralékra vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi, és felkéri a hivatalt, hogy a határidõre történõ befize-
téseket ellenõrizze.

Matyikó Zsuzsa
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Rendezvények:
Nyári animációs napok a strandokon.
(Idõpont: 16:00-19:00 - ingyenes játszópark, kézmû-
ves foglalkozások)
augusztus 6. vasárnap Táncsics u.
augusztus 11. péntek Kossuth utca
augusztus 13. vasárnap Kossuth utca
augusztus 18. péntek Kossuth utca
augusztus 20. vasárnap Zenepavilon (Bácskai u.)

Augusztus 6.  17:00 óra  Lurkók, vitorlára!
� ingyenes gyermekvitorláztatás
Helyszín: Bácskai u., kikötõ

Augusztus 12. 20:15 óra Orgonakoncert -
Gábor Krisztina, Graz és a Schola Gregoriana
Budapestinensis; Plébániatemplom (Fõ u.) 

Augusztus 10 - 13.   Balatoni Játszadalom

Augusztus 12. Strandröplabda kupa
Helyszín: Kossuth utca vége, szabad strand
Nevezés: 2 fõs csapatokkal a helyszínen 9:00-10:00
Versenyek kezdési ideje: 10:00 óra

Augusztus 12-13. 10 órától 
Svert Kupa-Vitorláshétvége

augusztus 12. DELL túraverseny
augusztus 13. Naturradler Zitrone pályaverseny
Helyszín: Bácskai u., kikötõ
www.svertkupa.hu

Augusztus 13. 17:00 óra
Lurkók, vitorlára! � ingyenes gyermekvitorláztatás
Helyszín: Bácskai u., kikötõ

Augusztus 18-20. Nemzedékek Fesztiválja
augusztus 18.
Idõutazás a 40-es, 50-es, 60-as évekbe
18:00 Szíj Melinda
19:00 R.Kárpáti Péter: �Idõutazás� c. zenés mûsora
20:00-21:30 Kamilka és a Pesti Sikk zenekar 
21:30 Straub Dezsõ karaoke mûsora
Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér

Augusztus 19. Idõutazás a 70-es, 80-as évekbe
18:00 Máté Péter nosztalgia mûsor
19:00 Korabeli kvízjáték és stand-up Szép Bencével
20:00 Abba Feeling
21:30 Cry Free-koncert
Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér

Augusztus 20. �Jelenlét� � a gyermekek napja
15:00-18:00: Gyerkõcprogram (kézmûveskedés, népi
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÉSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

A helyi lakosok részére 2017-ben 230 db Strand Fesztivál és 70 db
B. my. Lake Fesztivál (4 napos) kedvezményes bérlet áll majd rendelkezésre.
(Helyi lakosoknak szóló kedvezményes napijegyek nincsenek!)
A feliratkozás/ vásárlás/kiosztás� egy idõben, egy alkalommal- a Tourinform
Irodában (Kossuth u.16.)
2017. AUGUSZTUS 14 -ÉN HÉTFÕN 8 ÓRAKOR KEZDÕDIK ,
amíg a bérletek el nem fogynak. 
Strand Fesztivál bérlet ára: 11.500 Ft/db
B.my.Lake Fesztivál bérlet ára: 16.000 Ft/db 
Fizetés: CSAK KÉSZPÉNZZEL LEHETSÉGES!
A jegyek megvásárlásához kérjük, hozzák magukkal a személyi iga-
zolványukat, lakcímkártyájukat. Egy család legfeljebb 2 db bérletet tud
igényelni/vásárolni. 
Csak személyesen (telefonon, e-mailben nem!!) a fenti idõpontban fogadjuk
el a bérletigénylési és egyben vásárlási szándékot! Elõzetes igényleadást nem
áll módunkban felvenni. Megértésüket köszönjük.

Helyi lakosoknak kedvezményes Strand Fesztivál, B.my. Lake Fesztivál
bérlet vásárlással kapcsolatos információk:
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ügyességi játékok, asztali logikai játékok, stb.)
15:30-: A Földvári Ránki György Zeneiskola 
Fúvószenekara ad koncertet
16:30-: Bábakalács Bábszínház elõadásában a
Szomorú királykisasszony
17:30-: Dvorák � Patka Színház Huzavona �
vidám interaktív elõadás
Helyszín: Zenepavilon (Bácskai u.)

Augusztus 19. 20:15 óra  Orgonakoncert - 
Rohmann Ditta, Fassang László
Plébániatemplom (Fõ u.)

Augusztus 20.   Szent István napi ünnepség
Szent István napi reggeli ünnepség 8:30-kor a hon-
foglalási emlékmûnél (Fõ utca, Szélescsapás u. ke-
resztezõdése). 
Este utcabál a Bácskai utcai zenepavilonnál, tûzijá-
ték 21:00 órakor, utána örömtûz gyújtás.

Augusztus 23-26.   Strand Fesztivál -
A Balaton ritmusa
Helyszín: Harcsa u. és a Kecskeméti u. határolt terü-
let
Információ: www.strandfesztival.com

Augusztus 23-26. B.My Lake Fesztivál
Helyszín: Harcsa u. és a Kecskeméti u. határolt terü-
let
Információ: www.bmylake.hu

Augusztus 30.  Operaest
Helyszín: Közösségi Ház (Honvéd u.6.)
Közremûködnek: Kolonits Klára, Farkasréti Mária,
Boncsér Gergely, Bretz Gábor (ének), Tóth Sámuel
Csaba (zongora)
Az est házigazdája: Csákovics Lajos

Szeptember 2. 
Dél-Balatoni Amatõr Kettesfogathajtó verseny
Helyszín: Kossuth utcai szabad strand
10.00 Megnyitó
10.10-16.00 Versenyek
16.00 Karusszel hajtás, eredményhirdetés

Szeptember 2.    Vízi hálaadás
Helyszín: Bácskai utcai kikötõ Idõpont: 19:00-
Szezon végi hálaadás áldáskoszorúval, fényfüzéres vi-
torlások kihajózásával, lampionkészítéssel.

További program lehetõségek:
- Utcabálok � kedd, péntek, szombat 19:00 órától

a Zenepavilonnál (Bácskai u.)
- Zamárdi séták (ingyenes túravezetés) �

augusztus 17-ig csütörtökönként. Gyülekezõ: 
16:30 a Tourinform iroda elõtt, Kossuth u.16.

- Népi játszóházi foglalkozások a Tájházban 
10:00-12:00 óra között (Fõ u. 83.) � 
kedd: nemezelés, szerda: csuhézás, csütörtök: 
agyagozás, péntek: csomózás, szombat: leven-
dulázás, vasárnap: virágszövés  Bejelentkezés: 
Andrási Edit: 06 30/328-5012

- Richter Flórián Cirkusz (augusztus 26-ig): elõ-
adások: kedd - szombat: 20 óra; Zamárdi-felsõ, 
Kocsi csárda mellett

A programváltozás jogát a szervezõk fenntartják!

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés
A vásárláshoz 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,-

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Pólók Zamárdi logóval, kulcstartó, új
hûtõmágnesek érkeztek! (fa, mûanyag), névjegytartó,
strandtáskák, bögrék, esernyõ.
Színes és fekete-fehér fénymásolás,
nyomtatás: 25 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 30 Ft / oldal

Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására al-
kalmas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db
Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db

Sziget, Strand fesztivál, B my lake fesztivál jegyárusí-
tás!
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy
kis ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendé-
geit! Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését,
akiknek vendégei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb
óta hûségesen visszatérnek városunkba. Az ajánlólap
a Tourinform irodában átvehetõ.
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK, SZERVEZÉSEK

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek ked-
vezményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tarto-
zó elfogadóhely listát. A Tourinform irodában átvéte-
li elismervény aláírásával nyitvatartási idõben átvehe-
tõ.

Nyitvatartásunk:
Augusztus 26-ig hétfõtõl-szombatig 9:00-18:00,
vasárnap: 9:00-17:00 óráig

Augusztus 27-tõl hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig
állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére, hétvégén
zárva.

Elérhetõségeink:

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

BALATONI JÁTSZADALOM � 2017
Helyszín: Kossuth utca végi parti sétány (a rendezvény tér nyugati széle)

Augusztus 10-e, csütörtök:
Hagyományok napja
15:30-20:30: Játékos tudomány a fizika csodái alapján. Gyenes Jánosék családi játékparkja*
17:00-: Szent György Lovagrend középkori haditorna-bemutatója (kánikula esetén 19:00-tól!!!)**
18:00-: Berecz András*
20:00- :Petruska* 
21:00-: Táncház. Muzsikál a Dió Banda*

Augusztus 11-e, péntek:
Versenyek napja
10:00-12:00: A �Balaton hétpróba-verseny� vízi számai a Balaton Ifjú Bajnoka címért.**  11-12 és a 13-
14 éves gyerekek kupaversenye. Nevezés a verseny elõtt a helyszínen. Fiúk, lányok együtt indulnak.
Vízi versenyszámok: úszás, csáklyázás szörfdeszkán állva, távspriccelés, pecás célzóverseny.

15:30-20:30: Játékos tudomány a fizika csodái alapján. Gyenes Jánosék családi játékparkja*
15:00-17:00: A �Balaton hétpróba-verseny� parti számai.**
Versenyszámok: halfajok felismerése, csomókötések, két balatoni dal közös elõadása.
17:00-: Brassdance zenekar - rézfúvós parti show*
18:00-: A Balaton Hétpróba-verseny eredményhirdetése**
19:30-: Bolba Éva és a JAZZterlánc � Koncert kicsiknek és nagyoknak jazz-es elõadásban* 
Figyelem! Csak pótidõpont pénteken!!!:
16:00-16:30: Balaton Szíve � szívalkotás kézfogással a vízben - ha szombatra romolna el az idõ!

Augusztus 12-e, szombat
A Balaton Szívének napja
14:30-18:30: Repülõmodell-építés és készítés Fromwald József vezetésével*
15:00-20:00: Gyerkõcprogram* (játékpark, asztali játékok, kézmûveskedés, kvízjátékok)
15:00-15:30: A Szombathelyi Kötélugró Klub bemutatója*

augusztus
4-e, de.: vegyes vásár 
6-a, 16:00-19:00: NYÁRI PARTI ANIMÁCIÓS JÁTÉKPROGRAM A TÁNCSICS-STRANDON
10-13-a: BALATONI JÁTSZADALOM (részletes programja alább!)
11-e, 9:00: vegyes vásár
17-e, 9:00: vegyes vásár
18-a, 9:00: német használtruha-vásár
18-20-a: NEMZEDÉKEK FESZTIVÁLJA (részletes programja a tourinform-rovatban!)
20-a, 8:30-: SZENT ISTVÁN-NAPI VÁROSI ÜNNEPSÉG A MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKMÛNÉL. Ünnepi 

beszédet mond VARGA TIBOR jogtörténész, Szent Korona-tan kutató. (Esõs idõben helyszín a 
Közösségi Ház)

21-e, 8:30: vegyes vásár
30-a, 8:30: vegyes vásár
30-a, 19:30: OPERAEST. Csákovics Lajos szervezése
szept. 2-a, 19:00:VÍZI HÁLAADÁS a kikötõnél



15:30-16:00: Marching Jazz Band zenés toborzása a sétányon a szívalkotáshoz*
16:00-: Balaton Szíve. Szívalkotás kézfogással a vízben (fõ idõpont!!!)

Idén a Szív az édesanyáért, édesapáért és gyermekeikért dobog!**
Helyszín: a szörfkölcsönzõnél, a Balaton Szíve-szobor közelében

16:30-17:00: A Marching Jazz Band örömzenéje a szívalkotás helyszínén**
17:30-: Bab Társulat: Jelenetek egy házasságból. Óriásbábos komédia*
19:30-: Vigyázat vadnyugat! - Lucky Gentleman country showja*

Augusztus 13-a, vasárnap
Családok napja
14:30-: Repülõmodell-építés és készítés Fromwald József vezetésével*
15:00-20:00: Gyerkõcprogram* (játékpark, asztali játékok, kézmûveskedés, kvízjátékok)
16:00-: Aranygyapjú Társulat: Tûzmadár.* Zenés bábjáték, utána kötetlen játék a hétfejû sárkány óriás
bábbal
17:00-: Bab Társulat: Matyi a ludas. Vásári komédia.*
18:00-: Kudumba - közös dobshow Szeniczey Csaba és Szeniczey Lizák Erika vezetésével*
18:45: A pereckorona bemutatása, a játszadalom zárása* 
19:30-: A MÉZ zenekar ír, skót kocsma- és népzenei koncertje*
A négy nap során árusok, kézmûvesek a rendezvény helyszínén.

Jelmagyarázat: 
* Esõs idõjárás esetén helyszín a Közösségi Ház (Honvéd u.6.)
** Esõs idõjárás esetén a program elmarad.
Információ: Gál Péter (+36303325009), Tourinform iroda: 84-345290 (nyitvatartási idõben)
PROGRAMVÁLTOZÁS VIS MAIOR OKBÓL LEHETSÉGES.
A játszadalom minden napjára szeretettel invitáljuk a zamárdiakat, és külön a Balaton Hétpróba-verseny
könnyen teljesíthetõ számaira a 11, 12, 13, 14 éves zamárdi gyerekeket! Jöhetnek versenyzõnek, jöhetnek
segítõnek. Fiúk és lányok egyaránt!
A Nemzedékek fesztiváljának utolsó napjának helyszíne 20-án a zenepavilonnál lesz. Ez a program a gye-
rekeké. Íme, a kínálat:
15:00-18:00: Gyerkõcprogram (kézmûveskedés, népi ügyességi játékok, asztali logikai játékok, stb.)
15:30-: A Földvári Ránki György Zeneiskola Fúvószenekara ad koncertet.
16:30-: Bábakalács Bábszínház elõadásában a Szomorú királykisasszony.
17:30-: Dvorák � Patka Színház Huzavona � vidám interaktív elõadás.

(GP-közház)
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Rekviem az �ÉVA üdülõért�

1933-1935 évben Ladányi Móricz zamárdi lakos, kinek
ekkor már több háztulajdona is volt a településen,
megvásárolta a Pugin villa mellett fekvõ üres parti telket és
felépített rá három önálló épületbõl álló nyaralóházat. 
A fõépületnek az �Éva� nevet adta, és bérbe adta nyári
pansió céljából. A melléképületekben jobbára a család

töltötte a nyári idényt. Az építkezéssel egy idõben építették
meg a parti véd- mûvet is, mely védte a közvetlenül vízpar-
ti telket a Balaton hullámzásától és a jégtõl.

Ezzel a már korábban épült Pugin villa mellett az �Éva�
pansió is megjelent a zamárdi vízparti házak között. 

A világháború viharában az �Éva� üdülõ hadikórházként is
mûködött, majd a háborút követõen államosították az
épületeket. Az 1950-es évektõl az üdülõházakat megkapta
a Statisztikai Hivatal vállalati üdülõ céljából.
A hivatal rengeteget költött az épületre, a fõépületet
bõvítette egy szinttel, a melléképületeket is felújította, és a
telek Siófok felõli oldalán új, családi nyaralásokra alkalmas
épületsort épített. Ezzel megindult a Statisztikai üdülõ
reneszánsza, ahol rengeteg család tölthette a nyári szabad-
ságát közvetlenül a Balaton partján, mivel az üdülõnek
hosszú bejáró stégje volt, és nem volt elõtte nádas, mint a
part többi részén. Az üdülõ megtartotta a korábbi �Éva�
nevet, és a korabeli képeslapokon is ezzel a néven szere-
pelt.

BARÁTI KÖR



Az üdülõ mellett jobbról a fizetõ Pannonia strand, balról az
ingyenes községi strand helyezkedett el Nyers bácsi csó-
nakkölcsönzõjével. A védett kis öbölben az �Éva� üdülõnek
is kialakítottak csónakkikötõt. Az üdülõ, fekvése miatt is, a
nyári strandélet központi helyét foglalta el.

A parti feltöltést követõen az �Éva� üdülõ elvesztette
közvetlen kapcsolatát a vízparttal, és utcára nézõ ingat-
lanná vált. Ezt követõen már nem fejlesztették, színvonala
már nem felelt meg az üdülõk elvárásainak, és elnépte-
lenedett, pusztulni kezdett. Csak a még mindig álló
partvédõ kõfal árulkodott arról, hogy itt parti panzió állt
korábban.
Múlt hónapban gépek jelentek meg, vélhetõen a tulaj-
donosváltást követõen, és az �Éva� üdülõ mindhárom
épületét romba döntötték. 

Ma már csak néhány elsárgult képeslapon, a Zamárdi
története képekben kiadványban és idõs emberek
emlékezetében él tovább az �Éva� üdülõ emléke. 

Az �Éva� üdülõ élt 84 évet.

Pugin Mária, a �szomszéd� emlékezését lejegyezte Margó
György
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Vitorlástáborok és a LURKÓK 2017 nyara

Sikeresen befejezõdött a 2017. évi vitorlástábor a
résztvevõ gyermekek részére. A fiatal matrózok
kánikulai melegben, közepes szél mellett sajátítot-
ták el a vitorlázás alapjait, és vitorláztak négy
napon át a Balatonon. 
A napi program állandó része volt a fürdés
Tihanyban és a Balaton közepén egyaránt. A
kiváló ebédeket, már hagyományosan, az IMRE
büfének köszönhettük.
A jó hangulatról a mellékelt képek is tanúskodnak.

Találkozás újra 2018 nyarán! Minden résztvevõt
szeretettel várunk egy kis hajózásra.

Szervezõk
Tourinform és Váci Autó SE 
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NABE HÍREK

Harmadik alkalommal adtuk ki a Vigyázz rám! címû kör-

nyezetvédelmi társasjátékot, amelyben a Balaton élõvilágát

ismerhetik meg a gyerekek. A Nõk a Balatonért Egyesület

fontosnak tartja a jövõ nemzedékének szemléletformálását

és a környezetvédelemre való nevelését. Ehhez nagyon jó

eszköz a NABE kiadványa, ahol a fiatalok játékosan tanul-

ják meg a magyar tenger védelmét, szeretetét.

Megvásárolható Kajdiné Icánál 3000 Ft-ért.

Tel: 06-30-947-2925

NABE tagjaink akciós áron juthatnak a társasjátékhoz!

Takaríts zölden!

Úgy tapasztalom, sokan ügyelünk arra, hogy minél keve-
sebb olyan ételt együnk, amely tartósítószert, adalékanya-
gokat tartalmaz. Ez nagyon jó, de sajnos sokszor elfeledke-
zünk arról, hogy a környezetünket, háztartásunkat is hason-
ló szelíd bánásmódban részesítsük.
Egy kis odafigyeléssel csökkenthetjük a természet vegyi
anyagokkal való terhelését. A mosóporok egy része allergi-
át okozhat érzékeny bõrû embereknél. A felmérések sze-
rint mégis a szükségesnél többet használunk belõlük. A mo-
sogatószerek és vízkõoldók algatápláló foszfátokat tartal-
maznak, ezzel súlyosan károsítják a természetes vizek élõ-
világát.
Sokkal kevesebb mosószer lenne szükséges például, ha a
mosóporadag 1/3-át, vagy akár felét mosószódával helyette-
sítenénk. Ez, a nagyanyáink által is jól ismert �mosószer�
vízlágyító hatású, tisztít, nem veszi ki a textília színét, jól
oldja a zsírt, és általános tisztítószerként, mosogatószerként
is használható. Ajánlott mosási hõfok: 40, 60 Celsius fok.
Környezetbarát, mert olyan körfolyamatokban állítják elõ,
amelynek nincs káros mellékterméke. (Túl nagy mennyi-
ségben a talaj szikesedését okozhatja, ezért olyan helyeken,
ahol nincs csatornázás, használata nem ajánlott.)
A konyhát és a fürdõszobát környezetbarát anyagokkal is
tisztán lehet tartani.
A szódabikarbóna a mosószódánál enyhébb lúgos hatású
szer, jó nedvszívó és szagtalanító. Általános tisztításra, kü-
lönösen a sütõ rendbe tételére alkalmas. A hûtõszekrény
szagtalanítására már régóta használják. Vegyipari folyama-
tok melléktermékeként keletkezik, környezetre ártalmat-
lan. Patikákban 10 dkg-os kiszerelésben kapható. Irányár:
100 Ft
Az ecetsav közepesen erõs sav. Fertõtlenítõ-, lemosó- és
vízkõoldó szer. A szintetikusan elõállított 20 %-os ecetet
felére-harmadára hígítva használjuk. Az utolsó öblítõvízbe
keverve lágyítja a mosott ruhát, és élénkíti a színeit.
A citromsav gyenge természetes sav. Vizes oldata enyhén
fehérítõ hatású, a fémek tisztítására különösen alkalmas,
eltávolítja a vízkövet. Irányár: 5 dkg/35 Ft. Az igazi citrom
leve háztartási szerekhez adható finom illata és folteltávo-
lító hatása miatt.
Mosószóda
Tulajdonságai:
Vízlágyító.
Tisztító, zsíroldó: erõsen szennyezett ruhák, felületek tisztí-
tására is alkalmas, de általános tisztítóként is használható.
Környezetbarát: olyan körfolyamatban állítják elõ, amely-
nek nincsen káros mellékterméke. Túl nagy mennyiségben
a talaj szikesedését okozhatja, ezért azokon a területeken,
ahol magas a talajszint, nem ajánlott.
Felhasználása:

Mosás: a mosóporadag 1/3-a (vagy akár ½-e) helyettesíthe-
tõ mosószódával. Nem veszi ki a textíliák színét, minden
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
puhább, tisztább lesz. Ajánlott mosási hõfok: 40º, 60º.
Áztatás: az erõsen szennyezett, foltos, olajos ruhát ajánlott
mosás elõtt egy éjszakára langyos, szódás vízben áztatni.
Mosogatás: 5 liter forró vízben feloldott egy evõkanál mo-
sószóda eltávolítja az edényekrõl a zsiradékot, az égetett
foltokat. Az üvegedényeket a foltos száradás elkerülése mi-
att ajánlott mosogatás után ecetes vízzel öblíteni.
Általános tisztítás
1 liter meleg vízben oldott 1 evõkanál mosószóda a legzsí-
rosabb tûzhelyeket és csempéket is tisztává varázsolja.
A piszkos kefék, konyharuhák, rongyok meleg mosószódás,
szappanos vízben tisztíthatók, szagtalaníthatók.
Általános tisztítófolyadék: 1 liter forró víz + 3 evõkanál
mosószóda. A tisztított felületet ajánlott vízzel leöblíteni.
Alumínium edények tisztítására nem ajánlott.
Forrás: www.csalan.hu

Minden korban egészségesen!
�..a tudatos táplálkozás, a növényalapú étrend és az
idõs korban is aktív életvitel mellett az emberi kap-
csolatok meghatározók az élethosszban�

/National Geographic /
Bár �a jól megszokott étrendünk ellen nehéz lépése-
ket tenni, kapcsolataink minõsége még bearanyozhat
egy életet.� /  Somogyi Hírlap 164. sz./
Tudnivalók a szeptember 21-tõl 24-ig tartó ukrajnai
utunkról!
A kirándulás hátralévõ összegét augusztus 25-én, pén-
teken 17 órától a Fõ utca 106. alatt lévõ klubhelyisé-
günkben - akadályoztatás esetén legkésõbb szeptem-
ber 11-én / szokásos 2. hétfõi összejövetelünk elõtt /
17 órától a Közösségi Házban � lehet befizetni.
A fennmaradó összeg nem tagoknak 18 000 Ft, ta-
goknak 15 000 Ft. Még két fõnek van hely az autóbu-
szon.
Szeptemberi összejövetelünkön a gyógyfüvek egész-
ségmegõrzõ szerepérõl lesz szó. Gyakorlati jó taná-
csokat kapunk ahhoz, milyen gyógy- és fûszernövé-
nyeket ültessünk Zamárdi Egészségkertjébe és ottho-
ni veteményesünkbe.

SZÛRÉSEK! Szeptember 4-re kaptunk idõpontot a
Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós Osztálya és
egyesületünk közös szervezésû komplex szûrésére.
Délelõtt a mammográfia, nõgyógyászat és tüdõszûrés,
délután csontsûrûség-vizsgálat lesz. Tehát ezúttal
egész napot vesz igénybe a szûrés. Ezért szeretnénk
összekötni a hasznosat a kellemessel. A várakozási
idõben igény szerint városnézõ programot szerve-
zünk. Autóbuszunk szeptember 4-én reggel fél 7-kor
indul a Polgármesteri Hivatal parkolójából. Gyüleke-
zõ negyed 7-tõl.

Írásos értesítést a Kaposi Mór Kórháztól azok kap-
nak, akiknek ebben az évben idõszerû a mammográfi-
ai vizsgálat. Csontsûrûség-mérésre is csak azok jelent-
kezzenek, akiknek letelt az egy illetve két év az utolsó
vizsgálat óta. A jelentkezõk névsorát elküldjük az ille-
tékes osztálynak, hogy visszajelzést kaphassunk azok-
ról, akiket a szûrésen fogadhatnak.  

Jelentkezni Takácsné Szilvinél lehet augusztus 25-ig a
06 / 30 / 850-9911-es számon 16 óra után

Prigliné Zsuzsa:

A nyári Balaton

Vizét a Nap fénye arannyá varázsolja,

Úgy ragyog e csendes nyári délután,

Mint kristálypohárba zárt vörösbor sugára,

Csillogva táncol át az éjszakán.

Tótündérek õrködnek mély, csendes álmán,

Ezer hullám partját csacsogva nyaldossa,

Beljebb kecses hattyúcsapat lovagolja.

Az egész jelenség oly különleges,

A látvány rabul ejt minden tekintetet.

Nézem a túlparti messzeségeket,

Változóbb szépséget festeni sem lehet.

Oly fenséges, gyönyörûség e táj,

Itt lüktet mindenütt 

Az élet öröme, s az izzó meleg nyár.

Álom ez vagy való? kérdezem suttogva,

Szívemben gyász�.., 

Elõttem terül el lelkem vigasztalója.

Langyos esti szellõ mond velem egy imát,

s én csendesen gyönyörködöm a tájban tovább.

P.Zs.

2015-02-17
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Szent István király halála után trónviszályos, zûrzavaros idõk következtek. 

Ekkor a fehérvári káptalan, féltve a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet a megszentségtelenítés-
tõl, kiemelte a bazilika közepén álló márványszarkofágból, ahová 1038. augusztus 15-én temették el Ist-
ván királyt, és a bazilika alatt lévõ sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben megmaradt
jobb kezet leválasztották, mivel csodás erõt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték.

A kincstár õre Merkur volt, aki késõbb eltulajdonította a szent ereklyét és bihari birtokán rejtette el. Mikor
Szent László hírt hallott az ereklyérõl, felkereste Merkurt a birtokán. Megbocsátott a �tolvajnak� és a Szent
Jobb megtalálásának helyén, elsõ királyunk tiszteltére, a szent ereklye méltó elhelyezésére, Szent Jobbi
apátságot alapított. (Az apátság, s a körülötte kialakult mezõváros neve Szentjobb, a mai Románia terü-
letén található, román neve: Siniob)

Így vette kezdetét a Szent Jobb nyilvános tisztelete és ünnepe. A szentjobbi apátságban õrzött ereklyé-
hez évszázadokon át zarándokoltak a hívek. A XV. században kezdõdött a Szent Jobb vándorútja, mikor
is elõször Székesfehérvárra vitték, majd a török uralom alatt Boszniába, késõbb (1590 körül) Raguzába,
a mai Dubrovnikba került, az ottani domonkos szerzetesekhez.

Mikor Mária Terézia tudomást szerzett az ereklye hollétérõl, mindent elkövetett annak visszaszer-
zése érdekében. Hosszadalmas diplomáciai tárgyalások után a raguzaiak kiadták, így 1771 április
16-án már Bécsben csodálhatták a hívek, majd nagy pompával Budára szállították. Itt a Szent Job-
bot az Angolkisasszonyok gondjaira bízta Mária Terézia, ezzel együtt elrendelte Szent István napjá-
nak, augusztus 20-ának megünneplését.

Az 1800-as évek elején II. József rendeletére a keresztesek férfirendje õrizte, majd a rend megszûnése
után, 1865-tõl az esztergomi fõegyházmegye feladata volt a Szent Jobb biztonságos õrzése. Az 1900-as
évek elején a budavári palota Zsigmond-kápolnájába került, ahol 1944-ig volt látható. 

A Szent Jobb történetének megbecsülésekben bõvelkedõ idõszaka a két világháború közti évekre tehe-
tõ. Ennek is kiemelkedõ eseménye volt az 1938-as esztendõ. 

Még 1937 októberében a Magyar Katolikus Püspöki Kar elfogadta a �kettõs szentév� programját, amely
a 34. eucharisztikus világkongresszus és a Szent István jubileumi év elõkészítésének tervét tartalmazza.
Amikor meghirdették elsõ apostoli királyunk halála 900. évfordulójának megünneplését - a Szent István
jubileumi évet -, elhatározták, hogy a kereszténység ezen kimagasló ünnepén méltóképpen fognak meg-
emlékezni Szent István királyunkról, és ez alkalomból a Szent Jobbot körülhordozzák az országban.

Az ünnepségsorozat nyitó rendezvényét május 30-án, közvetlenül az eucharisztikus világkongresszus be-
zárását követõen rendezték.

A II. világháború alatt a Szent Jobbot a koronázási ékszerekkel együtt elhurcolták, és egy salzburgi bar-
lang mélyén rejtették el. Itt talált rá az amerikai hadsereg, s megõrzésre a salzburgi érseknek adták át. Az
Amerikai Katonai Misszió három tagja hozta vissza Magyarországra, az 1945. augusztus 20-i körmenetre.

Az ünnepség végén a Szent Jobbot visszavitték az Angolkisasszonyok zárdájába, és ott õrizték 1950-ig,
a rend feloszlatásáig. 

Ezután a Szent István Bazilika plébániájának páncélszekrényében rejtették el, mert ezekben az években
már nem volt szabad nyilvános körmentben tisztelni Szent István jobbját.

Így volt ez 1987. augusztus 20-ig, amikor a Szent István Bazilikában Dr. Paskai László bíboros, esztergo-
mi érsek fölszentelte a Szent Jobb kápolnát, melynek létrejöttét néhai Lékai László bíboros kezdeményez-
te. 

Itt helyezték el nagy királyunk ereklyéjét, mely azóta is látogatható. Szent István király halálának 950. év-

A SZENT JOBB TÖRTÉNETE
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KÖSZÖNET

Szeretném megköszönni Zamárdi képviselõ-
testületének, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottságnak,  Polgármester  úrnak  és  Kétszeri 
Balázs  úrnak  a  Szélescsapás  utca  ingatlan-
tulajdonosai nevében, hogy utcánk aszfaltréte-
get kapott.

Köszönettel 
Friesz Gábor

Krizbai György és Krizbai Györgyné
2017. augusztus 24. 

60. házassági évfordulójuk
alkalmából köszönti õket lányuk, unokáik,

dédunokáik.
�Akit párodul melléd rendelt az ég,

Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,

Akkor se feledd el, légy hû mindhalálig.�
Madách Imre

fordulóján, 1988-ban ismét sor
kerülhetett a Szent Jobb ország-
járására. Az érseki és a püspöki
székvárosokban, valamint Pan-
nonhalmán tízezrek fogadták a
Nemzeti Ereklyét megilletõdve és
áhítattal.1989-tõl ismét évrõl évre
elindul Szent István napján a kö-
nyörgõ körmenet.

(Forrás: Szent István király jobbja,
Formatív Kiadó, 

Budapest, 1991)

Forrás: http://www.bazilika.biz/a-
szent-jobb-tortenete/a-szent-jobb-
tortenete
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MEGÚJULT, MEGSZÉPÜLT 
A SZT. KRISTÓF PINCÉSZET ÉS

RENDEZVÉNYKÖZPONT

Mottónk: Minõség és szíves vendéglátás!
A zamárdi hegyen a 60-as években már létezõ

kis présházból kinövõ Szt. Kristóf Pincészet több
mint 15 éves története új fejezethez érkezett. Az

értékeket megõrizve fejlesztések sora valósult
már meg és folytatódnak a jövõben is. 

Szolgáltatásainkból: 
A la carte étterem ÚJ ÉTLAPPAL!

BORKÓSTOLÓ programok.
FALUSI ÉLÉSKAMRA

a környék tradicionálisan készített termékeivel
(kolbászok, sajtok, lekvárok, olajak stb.)

Hétvégeken ÉLÕ ZENE a megszépült színpadon 
ÚJ RENDEZVÉNYPAVILON változó idõszaki

kiállításokkal (augusztus 9-ig old timer amerikai
izomautók kiállítása)

Kertben új GRILLPAVILON és MINI JÁTSZÓTÉR
Megszépült ÁLLATSIMOGATÓ ÍJÁSZPÁLYA

TRANSZFER biztosítása kisbusszal.
VÁLLALJUK családi rendezvények, baráti össze-
jövetelek, osztálykirándulások, céges programok,

tréningek szervezését. 

NYITVATARTÁS: naponta 12.00-22.00

Asztalfoglalás: 06 30 335 3553,
stkristofevent@gmail.com

Címünk: Zamárdi, Alsópincesor 4602/1 hrsz. 
Friss információk:

www.stkristof.com, www.facebook.com/stkristof
Mindenkit szeretettel várunk!
Gyõzõdjenek meg személyesen a változásról!

JÓ KÖNYVELÕRE VAN SZÜKSÉGE ?

Könyvelés, adótanácsadás Balatonszárszó központjában!
Hívjon: 70/409-7126, 30/616-8581

PRECIZÍTÁS, 20 ÉVES SZAKÉRTELEM KEDVEZÕ ÁRAK!! ! 

KATA vállalkozásnak már          5.000,-Ft/hótól,
Egyéni vállalkozóknak már      10.000,-Ft/hótól,
Gazdasági Társaságoknak már 15.000,-Ft/hótól.

NAPRAKÉSZ KÖNYVELÉS = NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓ VÁLLALKOZÁSÁRÓL !

SZOLGÁLTATÁSOK: 
� Cégalapítás elõtti tanácsadás, cégalapítás segítése
� Teljeskörû könyvelés, egyszeres és kettõs 

könyvvezetés
� Havi utalandó tételek e-mailen történõ jelzése
� Könyvelõ váltás segítése, akár év közben is
� KATA könyvelése
� Bérszámfejtés, TB ügyintézés, munkatársak ki- és 

beléptetése, AM bejelentés
� Cafeteria kezelése
� Tanácsadás, adóoptimalizálás
� Adóbevallás készítés, egyéni jövedelemadó bevallások

Háztartási vegyiáru-drogéria

Mosó- és tisztítószerek, öblítõk, drogériai

termékek, mûanyagáruk, papír-írószer,

kávék, teák, édességek, üdítõitalok,

jégkrémek, tartós élelmiszerek, egyéb.

Tartósan alacsony árak, érdemes benézni!

Nyitva tartás:

hétfõtõl-péntekig 8.00-16.30 óráig,

szombaton 8.00-13.30 óráig,

(szeptember 30-ig pénteken 19.00 óráig).

Zamárdi, Akácfa utca 21

(�szamárkõ� alatti utca)
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Gránit, márvány, andezit, travertin,
mészkõ burkolóanyagok, lépcsõk,
párkányok

Hõszigetelõ rendszerek:
EPS, Grafitos rendszer

Gipszkarton és tartozékok

Szigetelõ anyagok: 
polisztirol, üveggyapot, bitumenes lemez

Ömlesztett anyagok: 
sóder, homok, murva, kulé kavics

Téglák: 
B30, Uniform, Ytong, Porfix, válaszfal tégla

Zsákos anyagok:
cement, mészhidrát, oltott mész, esztrich,
vakolatok, ragasztók

Útépítési anyagok: 
útszegélyek, kerti szegélyek
Vízépítési és csatornázási anyagok:

KG és PVC csövek, idomok, szerelvények,
betoncsövek, kútgyûrûk, akna elemek, me-
derlapok, KPE csövek, folyókák

Vasanyagok:
betonacélok, síkhálók, zártszelvények,
lapos és szögvasak, ereszcsatornák

Rögzítéstechnika:
bilincsek, csavarok, alátétek, szegek,
dûbelek, tiplik, huzalok, kötelek, oszloptartók

Barkácsanyagok:
vágókorongok, mérõeszközök, kéziszer-
számok

Védõfelszerelések:
bakancsok, kesztyûk, védõszemüvegek,
fejvédõk

Tevékenységi körünk közé tartoznak még:

- gépi földmunkavégzés, - kisgépek, lap-
vibrátorok, döngölõbékák, betonvésõk
bérbeadása

Térkövek:
- Barabás térkõ
- KK Kavics beton
- Abeton
- Leier
- Semmelrock
- Weissenböck

Termékeink:

Zamárdi felsõ Vadkacsa sor 30.
Telefon:

06-30/491-5022, 06-30/946-1921, 06-84/545-161 
Nyitva tartás:

H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00
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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

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

2017. augusztus

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság

bekötését valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.
Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.

Tel.: 84-352-761, 06-20-9615-834,

e-mail:mvarnagy@freemail.hu

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: 2017. 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

Koncertek:

augusztus 5. Ella István
augusztus 12. Gábor Krisztina, Graz és a Schola
Gregoriana Budepestinensis
augusztus 19. Fassang László (orgona) és Rohmann
Ditta (cselló)

Misék Zamárdi augusztus 20-ig:
Plébániatemplom

H: 7:30
K: 19:00
Sz: 7:30
Cs: 19:00
P: 7:30
Sz: 19:00
V: 9:30

Kápolna
V: 8:00 és 19:00

Balatonendréd:
V: 11:00

Misék Zamárdi
augusztus 21-tõl:

Plébániatemplom
Cs: 19:00
P: 7:30
Sz: 19:00
V: 8:30
Kápolna
V: 11:30
Balatonendréd
V: 10:00


