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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. március 13-i, rendkívüli ülésérõl.

A képviselõ-testület
1. Zamárdi 061/60. és 061/71. hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolás módosítása (Zimek Pálinkaház)

- támogatja a Sphaera Investments Zrt. azon szándékát, mely szerint a Zamárdi, 061/70. hrsz.-ú és 061/71. hrsz.-ú 
ingatlanokon panzió kialakítását tervezik.

- a fenti cél megvalósíthatósága érdekében módosítani kívánja a város szabályozási tervében az ingatlanokra 
vonatkozó jelenlegi, �Má� jelû, általános mezõgazdasági jellegû övezeti besorolást oly módon, hogy az új besorolás
lehetõséget adjon a panzió kialakítására.

2. Balaton Sound és Strand fesztivállal kapcsolatos döntések
- megtárgyalta a fesztiválokkal kapcsolatos kérdéseket, és az alábbi döntéseket hozza:
� egyetért a Balaton Sound fesztivállal kapcsolatos zamárdi kedvezményes bérletek 2018. évi árusítási feltételeivel 

(300 db, 33.500,- Ft/bérlet, csak zamárdi lakcímkártyával rendelkezõ személyeknek, a bérlet átvétele a 
fesztivál bejáratánál, személyesen, helyszínen fizetve, feliratkozás a Tourinform Irodában, az intézményvezetõ által
meghatározott idõszakban)

� egyetért 1 fõ hivatali dolgozó kijelölésével a fesztivál beléptetõ rendszerébe történõ betekintésre, IFA ellenõrzés 
céljából.

� a fesztivál területek rekultivációjával kapcsolatban a szervezõk részérõl kér egy részletes kimutatást a területen ed-
dig lezajlott munkafolyamatokról, költség kimutatással.

� a Strand és B My Lake fesztiválokra kötött területhasználati szerzõdést (megállapodást) nem kívánja módosítani a
terület nagyságára vonatkozóan.

3. Zamárdi települési fizetõ parkolás bevezetéséhez szükséges információs /Kresz táblák elkészítésére beérkezett aján-
latok bírálata

- a Zamárdi települési fizetõ parkolás bevezetéséhez szükséges információs/Kresz táblák elkészítésére a balatonföld-
vári F-F Design Kft.-t bízza meg, bruttó 34.010,- Ft/táblacsoport díjért, a rendszer rendeltetésszerû mûködéséhez 
szükséges teljes darabszám vonatkozásában. Az ajánlati ár a telepítést nem tartalmazza.

4. Zamárdi területén fizetõ parkolás bevezetésével kapcsolatos döntések

� a fizetõ parkolásra vonatkozóan 100 %-os önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes korlátolt felelõsségû társaságot 
kíván alapítani.

� a parkolási, fizetõs idõszak 2018. évben május 15-szeptember 15. között lesz (I. zóna), kivéve a Wellamarin szállo-
da környékét (II. zóna), amelyen éven át kötelezõ a parkolással kapcsolatos díj megfizetése. Ezen a területen 4 db 
parkoló automata kihelyezése szükséges.

5. Zamárdi 2058. hrsz.-ú ingatlan (Zamárdi, Damjanich utca 1.) övezeti átsorolása

- támogatja Fazakas Sándor János kérelmezõ azon szándékát, mely szerint a Zamárdi, 2058. hrsz.-ú ingatlannak a te-
lepülésrendezési eszközökben jelenleg szereplõ Üü-1 jelû, üdülõházas üdülõövezeti besorolása Vt-3 jelû, település
központi vegyes besorolásra változzon. 

- ennek érdekében módosítani kívánja a város településrendezési eszközeiben szereplõ besorolást, melynek költsége-
it a kérelmezõ köteles viselni.

6. Zamárdi 2056/1., 2058. és 2059. hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
- Fazakas Sándor János kérelmezõ beadványa alapján a Zamárdi, 2056/1., 2058. és 2059. hrsz.-ú ingatlanokat - beru-

házás megvalósítása érdekében - kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
- a szükséges lépések részleteit a kérelmezõvel megkötésre kerülõ településrendezési szerzõdésben kívánja meghatá-

rozni. A szerzõdésnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmezõ a fejlesztéshez kapcsolódóan az önkormányzati közterü-
leteket érintõ beruházások megvalósításának költségét 10.000.000,- Ft, összegben vállalja viselni.

7. Rendeletek
- megalkotta 5/2018. (III.14 .) önkormányzati rendeletét a településkép védelmérõl,
- megalkotta 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról, és az adózás rendjérõl szóló 41/2011. 

(XII.13.) rendelet módosításáról

8. Együttmûködési megállapodás vízi turisztikai célú hálózat, az ahhoz tartozó vízitúra megállóhelyek, és vízi turisz-
tikai célú eszközök fenntartásáról és üzemeltetésérõl

- megtárgyalta és a vízi turisztikai célú hálózat, az ahhoz tartozó vízitúra megállóhelyek, és vízi turisztikai célú eszkö-
zök fenntartásáról és üzemeltetésérõl szóló együttmûködési megállapodást, és annak aláírására felhatalmazza 
Csákovics Gyula polgármestert.

9. Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos javaslat vélemé-
nyezése

- megtárgyalta a Siófoki Tankerületi Központ megkeresését a Zamárdi Fekete István Általános Iskola és AMI-val kap-
csolatban, és az alapfokú mûvészetoktatásban az évfolyamok számának 8-ról 12-re történõ emelésével egyetért. 

- az alapfokú mûvészetoktatásban felvehetõk számának 60 fõrõl 100 fõre történõ módosulásával szintén egyetért.
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. március 26-iülésérõl

A képviselõ-testület

1. Civil szervezetek támogatása 
- megtárgyalta a civil szervezetek, egyesületek támogatására vonatkozó mûködési és kulturális támogatásokat 2018. 

évre, és jóváhagyja kizárólag azokkal a feltételekkel, hogy azoknak a szervezeteknek, akiknek bevétele keletkezik a
támogatott rendezvénybõl, részletes elszámolást kell készíteniük a rendezvényt követõen, továbbá a felhasznált tá-
mogatásról számlaösszesítõt kell összeállítaniuk.

- a költségvetés tárgyalásakor egyeztetett összegekkel fogadja el a támogatási összegeket az idei évre.

2. Mátay László � Svert kupa � 2017. évi támogatás biztosítása
- megtárgyalta Mátay László kérelmét, és a Svert kupa 2017. évi támogatására biztosított 400.000,- Ft fel nem vett ösz-

szeget 2018. évben biztosítja a Global Media Marketing Sport Kft., mint a Svert kupa szervezésében részt vevõ cég
részére.

3. LaRossi Bt vendéglátó egység telepítése
- egyetért azzal, hogy 2 méterre északra történjen a Bt. által üzemeltetni kívánt vendéglátóegység konténerének elhe-

lyezése. Ezzel egyidejûleg a területen lévõ két fa átültetése indokolt.
- A vizesblokk üzemeltetése az ismertetett feltételekkel megfelelõ, melyet szerzõdésben is rögzíteni kell (LaRossi Bt

vállalása a személyzeti és elektromos költségek vállalása, önkormányzat a karbantartást és a vízdíjat vállalja).

4. Zamárdi Napközi Otthonos Óvodával kapcsolatos döntés
- az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda köte-

lezõ felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. 

5. Zamárdi Város nemzetközi kapcsolatai, testvértelepülési kapcsolatok
- egyetért, hogy Zamárdi Város Önkormányzata képviseletében Csákovics Gyula polgármester a horvátországi 

MoscenickaDraga településsel a testvér-települési kapcsolat kiépítésére vonatkozóan a tárgyalásokat hivatalosan is
megkezdje.

- kifejezi azon szándékát, hogy a horvátországi MoscenickaDraga településsel testvérvárosi kapcsolatot szeretne ki-
építeni és a jövõben erõsíteni a gazdasági, turisztikai, kulturális területekre az együttmûködést.

6. Ustrzyki Dolne park tervei
- megtárgyalta Szentkuti Kiss Gábor által készített Ustrzyki Dolne park terveit, és azt jóváhagyja azzal, hogy a ková-
- csoltvas elhelyezése Gál Péter képviselõ által javasolt verzió alapján történjen. 

7. Fizetõparkolás bevezetésével kapcsolatos döntések 
- fizetõparkolás bevezetésével kapcsolatban korlátolt felelõsségû társaság létrehozása
- megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Zamárdi város területén 2018. évben bevezetésre kerülõ fizetõ parkolási rendszer

üzemeltetésére 100 %-os önkormányzati tulajdonlással korlátolt felelõsségû társaságot hoz létre, 3 millió forint 
törzstõkével, az általános tartalék terhére.

- A társaság ügyvezetésével dr. Sziklay Adrient, a hivatal dolgozóját bízza meg határozatlan idõtartamra.
- megalkotta 8/2018. (III.27.) számú önkormányzati rendeletét a díjköteles parkolás szabályozásáról. (a parkolási ren-

delet a  honlapon megtalálható).
- parkolójegy automaták megrendelése
- a Zamárdi települési fizetõ parkolás bevezetéséhez szükséges 9 db parkolójegy automata, a kapcsolódó szoftverek 

és tartozékok beszerzésére a NORT Kft.-vel kíván szerzõdést kötni, 14.718.750.-Ft+ áfa összegben.

8. Zamárdi Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
- megtárgyalta a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, és azt jóváhagyta.

9. Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfo-
gó értékelés

- Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfo-
gó értékelését jóváhagyta.

10. Zamárdi város szociális szolgáltatástervezési koncepció 2018. évi felülvizsgálatának elfogadása
- a koncepció 2018. évi felülvizsgálatát jóváhagyta.

11. Bontási határidõ módosítása a Party fészek épületére vonatkozóan
- a NessNight Bt. tulajdonát képezõ �Party fészek� vendéglátóegység bontási határidejét 2018. április 30. napjában ha-

tározza meg.
( a vendéglátó egység bontása azóta megtörtént).

12. Zamárdi, Szent István utca, CBA üzlet tulajdonosának tájékoztatása
- megtárgyalta a CBA tulajdonosának tájékoztatását, és a nyári két nagy fesztivál ideje alatt (2x1 hét) +6-6 db 

�Gamesz� feliratú zsák kihelyezését határozza meg a CBA üzlet elõtti területre.
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- a fentiektõl függetlenül a nyári idõszakban általánosságban is a GAMESZ részérõl kéri, hogy pár darab hulladéktá-
rolót helyezzenek ki a területre.

- mozgó húsbolt bérleti szerzõdését felülvizsgálja annak lejárata után.
- felkéri a CBA- üzlet vezetõjét, hogy az üzlet elõtti terület bérbe adásakor a bérlõt tájékoztassa a hatósági elõírások-

ról.

13. T-Beach Kft vízisportszer kölcsönzõi bérleti ügye
- a Zamárdi, Táncsics utcai vízi sportszer kölcsönzõi bérleti szerzõdés lejártát követõen licittárgyalást nem ír ki, a meg-

lévõ szerzõdés kerül meghosszabbításra.

14. Ács Zoltán és Báthory Ádám (Vizes Nyolcas Vízibicikli Kölcsönzõ Bt.)
- engedélyezi az Ács Zoltán által az �A� blokk elõtti önkormányzati területen lévõ 10 m2-re szóló vízi trambulin üze-

meltetési szerzõdés átírását a Vizes Nyolcas Vízibicikli Kölcsönzõ Bt. nevére 2018. június 1-jétõl 2019. december 31.
napjáig az eredeti bérleti szerzõdésben foglalt feltételekkel.

15. Takács Attila Zamárdi, Eötvös utca 1. szám elõtti közterülettel kapcsolatban
- engedélyezi a Zamárdi, Eötvös utca 1. szám elõtti (3096. hrsz.) füves terület térburkolását, de a beton folyóka lera-

kását, a kérelmezõ költségére.

16.Kiss Gábor Zamárdi, Ponty utca 20. szám elõtti közterülettel kapcsolatos kérelme
- engedélyezi a Zamárdi, Ponty utca 20. szám elõtti közterület részben zöldfelületté alakítását a mellékelt terv alap-

ján, fák és örökzöldek felhasználásával, kõzúzalék és szegélykõ lehelyezésével a kérelmezõ költségére.

17. Közösségi Ház burkolat cseréjére Mádi Péter vállalkozó megbízása
- megbízza Mádi Péter vállalkozót a Közösségi Ház burkolat cseréjére, 4.023.613,- Ft megbízási díjért. 
- A költségvetésben tervezett 3.500.000,- Ft összegen felüli összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

18. Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatti bérlakás felújítása
- megtárgyalta a Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatti bérlakás felújítására vonatkozó tájékoztatást és az alábbi döntése-

ket hozza:
- Jócsik Mihály bérlõ részére a Fõ utca 106. szám alatti jelenleg üres önkormányzati lakást bérbe adja 3 év idõtartam-

ra. Amennyiben Jócsik Mihály a felújítási költségeket vállalja, úgy a lakbér összegét a rendeletben foglaltak alapján
kell megállapítani. 

- A két önkormányzati lakás összenyitását engedélyezi, a bérlõ költségére. 
- A bérleti idõ lejártát követõen a két önkormányzati lakást lakhatásra alkalmas állapotban kell visszaadnia az önkor-

mányzat részére.

19. Szabad strandi zöldfelületek védelme
- megtárgyalta és fix megoldással kívánja elkeríteni azokat a zöldfelületeket a szabadtrand területén, ahová gépkocsi-

val be tudnak hajtani, a terület rongálásának megelõzése érdekében (A és C blokkok elõtti, közötti területek, Puller
büfé mögötti terület, stb.).

- kéri a GAMESZ-t, hogy a hivatallal történõ egyeztetést követõen a fix behajtásgátlókat helyezze ki a területekre, to-
vábbá a Margó Ede sétányon a kidõlt kandelábert pótolja.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. április 13-i, rendkívüli ülésérõl
A képviselõ-testület
1. Mobil konténer vásárlása

- megtárgyalta a Kossuth utcai rendezvény térre lehelyezendõ mobil konténer megvásárlását bruttó 7.000.000,- Ft-os
vételáron. 

- elfogadja Kopeczky Márton eladó eladási ajánlatát.
- a vételárat két részletben fizeti meg eladó részére, az alábbiak szerint: szerzõdéskötéskor bruttó 5.000.000,- Ft, 2019.

május 31. napjáig bruttó 2.000.000,- Ft.
- A mobil konténer szállítását eladó vállalja, illetve a lehelyezést követõen az alábbiakat eladó még elvégezteti a kon-

téner felújítására vonatkozóan: belsõ festés, két ablak javítása, illetve a laminált padló javítása.

2. Keszeg u. vonalában a Margó E. sétány melletti WC konténer burkolási munkái
- a Fecske Kft. -t bízza meg a burkolási munkák kialakításával bruttó 2.999.035.- Ft díjért. 

3. Burkolatjel festési munkák elvégzésére beérkezett ajánlat jóváhagyása
- megbízza a Kõvágó-Ép Kft.-t, hogy a városi útburkolati jelek festési munkálatait végezze el bruttó 978.620.-Ft díjért. 

4. Zamárdi, 2056/16. hrsz.-ú közparkban sétány kiépítése
- a Balaton-Út Kft. -t bízza meg az építési munkák elvégzésével bruttó 7.819.581.- Ft díjért. A kivitelezési ár és az elõ-

irányzat közötti különbözetet (3.819.581.-Ft) valamint a  korábbi tervezési megbízás díját (469.900.-Ft) a tartalékke-
ret terhére biztosítja.
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5. Burkolatfelújítási munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési dokumentáció elfogadása
- � útfelújítási munkák 2018-ban� közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza meg 250.000.- 

Ft+áfa díjért. 
- közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki: dr. Kerekes Gyöngyi, 

Hoffmann Renáta,Kétszeri Balázs.
-  közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezõk körét az alábbiak szerint határozza meg:
- PYLON-S Kft. Kaposvár,
- ViaVomito Kft.Veszprém,
- Orinoco 2002 Kft.Székesfehérvár,
- Útéppark Kft.Székesfehérvár, 
- Colas-Út Zrt.Veszprém.

6. Zamárdi, Jegenye tér járdaépítési munkái
- a Fecske Kft. -t bízza meg az építési munkák elvégzésével bruttó 7.887.265.- Ft díjért.

7. Csapadékvíz e- közmû nyilvántartási rendszer kialakítására vonatkozó ajánlatok jóváhagyása
- Zamárdi városi csapadékvíz elvezetõ rendszer hiányzó területeinek felmérésével Strung Csaba egyéni vállalkozót 

bízza meg 460.000 Ft díjért (áfa 0%).
- Zamárdi városi csapadékvíz elvezetõ rendszer e-közmû rendszerbe történõ publikálásával a Pécsi Geodézai Kft.- 

bízza meg 216.700 + 27% áfa díjért.

8. Zamárdi, Kiss Ernõ utca Leiningen köz- Eötvös utca közötti szakasz út és csapadékvíz elvezetési engedélyezési 
terveinek elkészítésére  vonatkozó ajánlatok bírálata 

- a Zamárdi, Kiss Ernõ utca Leiningen köz- Eötvös utca közötti szakasz út és csapadékvíz elvezetési engedélyezési 
terveinek elkészítésével a Geoplaner Építõipari Kft.-t bízza meg 1.371.600.- Ft díjért.

9. Körforgalomban Balaton Szíve szobor elhelyezése
- a �Körforgalomban Balaton Szíve szobor elhelyezése� tárgyban a Fecske Kft. -t bízza meg az építési munkák elvég-

zésével bruttó 11.044.441.- Ft díjért. A képviselõ-testület a hiányzó keretet az általános tartalék terhére biztosítja.

10. Mûszaki ellenõri munkák elvégzésére beérkezett ajánlatok bírálata
- a 2018. évi fejlesztésekhez kapcsolódó mûszaki ellenõri munkákra beérkezett árajánlatokat megtárgyalta, és megbíz-

za Sturcz Mihály vállalkozót az alábbi munkákra mûszaki ellenõrzésére vonatkozóan:
· Zamárdi-felsõ vasútállomás mögötti tér kiépítése 35.000,- Ft,  
· Tourinform épület pótmunkáinak elvégzése 25.000,-Ft,
· Keszeg u. vonalában a Margó E. sétány melletti wc konténer burkolási munkáinak 45.000,-Ft,
· Jegenye tér járdaépítési munkáinak 90.000,- Ft, 
· Fõ u. 105-106. épületek felújítási munkái 150.000,-Ft,
· útburkolatjel felújítások  500.000,-Ft,
· Zamárdi, 2056/16 hrsz-ú közparkban gyalogos sétány építése 45.000,-Ft, mindösszesen bruttó 890.000,- Ft.

11. Repülõs emlékmûnél térvilágítási hálózat kiépítésére beérkezett ajánlat jóváhagyása
- a Zamárdi, Repülõs emlékmûnél térvilágítási hálózat kiépítési munkáinak  elvégzésével Pálfi István egyéni vállalko-

zót bízza meg 557.111.-Ft díjért.

12. Zamárdi, Tourinform épület pótmunkáinak elvégzésére beérkezett ajánlat jóváhagyása
- a Zamárdi, Tourinform épület pótmunkáinak elvégzésével Focus-Therm Kft.-t bízza meg bruttó 985.265 Ft díjért.

13. Knézich utca vasútállomás mögötti út és közterület rekonstrukciós munkáinak elvégzésére beérkezett ajánlatok bí-
rálata

- a Fecske Kft. -t bízza meg az építési munkák elvégzésével bruttó 2.486.762.- Ft díjért. 

14. Zamárdi 2691 hrsz-ú (Sport tér) ingatlannal kapcsolatos döntés
- a nemzeti vagyonról szóló,valamint az állami vagyonról szóló törvények alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ 

Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 
vagyonkezelésében) lévõ Zamárdi 2691. hrsz.-ú természetben  Zamárdi Sport tér 1. sz alatt található kivett beépí-
tetlen terület megnevezésû, 872 m2 területû ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.

- Az ingatlant az önkormányzat helyi közutak kialakítása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása, valamint a 
gépjármûvek parkolásának biztosítása érdekében kívánja tulajdonba venni és az új helyi piac kialakításához kívánja
felhasználni.
A konkrét felhasználási cél meghatározása: 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelõs Helyettes Államtitkárságától kapott
értesítés alapján a �Helyi gazdaságfejlesztés� c. felhívásra benyújtott, Zamárdi Város Önkormányzatának TOP-
1.1.3-16-SO1-2017-00005 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Somogy 
Megyei Igazgatóságának vezetõje 49.145.710 Ft. összegû támogatásban részesítette.  A pályázatban a piac kialakítá-
sa részeként a 2691. hrsz.-ú ingatlan is érintett.  Az ingatlanon teljes hosszában vezetett gyalogos járda kialakítá-
sára, közterület átépítésére, valamint parkolók kiépítésére egyaránt sor fog kerülni, így az önkormányzat az ingat-
lant közfeladat ellátására kívánja felhasználni.
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A sikeres pályázat következményeként az önkormányzat célja az, hogy a 2691. hrsz.-ú ingatlant is érintõ piac beru-
házás megvalósuljon.  

- vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülõ költségek � ideértve amennyiben szükséges mûvelési ág megváltoz-
tatásának költségét is � megtérítését.

- Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt. 
- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy a  Zamárdi Sport tér 1. címhelyû, 2691 hrsz.-ú ingatlan ingyenes

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és vala-
mennyi nyilatkozatot megtegyen.

15. Jegenye téren bejáró készítésére, letelepítésére beérkezett ajánlatok elbírálása
- a �Zamárdi,Jegenye téren bejáró készítésére/telepítésére� tárgyban a Vízisí Centrum Kft.-t bízza meg a munkák el-

végzésével bruttó 8.953.754.- Ft díjért.
- egyben arról, hogy a Jegenye térre a gyõztes ajánlatban szereplõ technológiával épült stéget helyezi ki a korábban 

preferált úszóstég helyett.
Matyikó Zsuzsa

Tájékoztató a bevezetésre kerülõ fizetõparkoló rendszerrõl

Zamárdi város képviselõ-testülete döntött a város vasúttól északra fekvõ részén a fizetõ parkolási rendszer
bevezetésérõl.
Az errõl szóló rendeletben meghatározásra került két parkolási zóna, melyek között az a különbség, hogy az
I.számú zónában a parkolás minden év május 15. és szeptember 15.napja között, míg a II. számú zónában
történõ parkolás egész évben díjköteles reggel 9 óra és este 19 óra közötti idõszakban.

a) I. sz. parkolási zóna :
- Kiss E. u. Nagy Sándor u. és Rákóczi u. közötti, valamint a Nagyváradi köz és Zöldfa utca   közötti 

szakasz
- Panoráma u. Zöldfa és Harcsa utca közötti szakasz
- Nyárfa utca Bácskai u. és Kecskeméti u. közötti szakasz
- Bácskai u. Nagyváradi u. és Kiss E. u. közötti szakasz
- Rákóczi utca
- Kossuth utca 
- Harcsa u. Panoráma utcától É-ra lévõ szakasza
- Zöldfa u..Kiss E. utcától É-ra lévõ szakasza
- Bácskai u. Kiss E. utcától É-ra lévõ szakasz

azon részei, ahol a parkolás lehetõsége táblával ki van jelölve.
b) II. sz. parkolási zóna :

- Kiss E. u. Rákóczi és Nagyváradi köz. közötti szakasz
- Eötvös u. K-i oldal Kiss E. utcától É-ra lévõ szakasz

azon részei, ahol a parkolás lehetõsége táblával ki van jelölve

A parkolás díja- egységesen óránként  300 Ft, míg napijegy vásárlása  esetén 1500,-Ft/nap- a kihelyezett auto-
matákba történõ pénz bedobásával vagy a feltüntetett telefonszámokra küldött sms-sel fizethetõ meg.
A város képviselõ-testülete jelentõs kedvezményeket állapított meg a városunk területén lakcímmel rendelke-
zõ magánszemélyek és az üdülõtulajdonnal rendelkezõk részére.
A lakcímmel rendelkezõ személyek éves bérletet válthatnak 3000,-Ft összegért, melynek megvásárlása esetén
egész évben díjmentesen parkolhatnak a város területén.
Azok a magánszemélyek és rokonaik, akik lakcímmel nem rendelkeznek a város területén, de ingatlantulaj-
donnal rendelkeznek 5000,-Ft-ért válthatnak éves bérletet.
Parkolási bérletet a Zamárdi, Petõfi u.1.szám alatti ( a Petõfi és a Kossuth utca sarkán lévõ épület ABC mel-
letti bejárata ) ügyfélszolgálati irodában lehet megváltani 2018. június 11. napjától. 
Az ügyfélszolgálati iroda  hétfõtõl péntekig reggel 9 és délután 16 óra  között tart nyitva.
A bérlet megvásárlásakor igazolni szükséges az arra való jogosultságot lakcímkártyával és a gépjármû forgal-
mi engedélyével, lakcím hiányában ingatlantulajdon (haszonélvezetí jog) esetén a tulajdonjog igazolása szük-
séges és a forgalmi engedély. ( A tulajdonjog igazolásaként elfogadásra kerül a 2018.évre kiküldött építmény-
adó megállapításáról szóló önkormányzati határozat.)
Bárki által megvásárolható az éves bérlet 20.000,-Ft összegért, mely esetben rögzítésre kerül egy rendszám a
rendszerben, így a gépjármû használhatja a város területén lévõ bármelyik parkoló helyet.
2018. évben, a bevezetés évében a technikai feltételek megteremtése és összehangolása miatt a díjfizetési kö-
telezettség  június 15. napjától kezdõdik.  
(A Parkolási rendelet teljes terjedelmében elolvasható a www.zamardi.hu oldalon.)

dr. Sziklay Adrien
jogtanácsos
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�Ebek� és Ebtartók FIGYELEM!

A felelõs ebtartáshoz nemcsak a kutya gondos felnevelése, tartása, gondozása, hanem azon alapvetõ szabályok betartása
is hozzátartozik,amelyek nagyban elõsegítik az embertársainkkal való együttélést. 

Jó tudni, hogy ezek a szabályok nemcsak a társadalmi együttélés során kialakult elvárások, hanem jogszabályok � mint az
állatvédelmi törvény, a Polgári törvénykönyv, a 41/2010. (II.26) Korm. r. a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról, és - a teljesség igénye nélkül - hivatkozok helyi rendeletünkre, a 25/2007 (XI. 27.) számú rendeletre a helyi ál-
lattartás rendjérõl, amely külön fejezetet szentel az ebtartásról szóló szabályoknak.

A Hírmondó oldalai nem lennének elegendõek arra, hogy a szabályokat teljes körûen ismertessem, ezért jelen figyelem
felhívásban pusztán a közterületi kutyasétáltatás és a magánterületen történõ ebtartás biztonsági elõírásai vonatkozásá-
ban röviden és kivonatosan a legfontosabb rendelkezésekre hívom fel figyelmüket azzal, hogy tájékozódjanak az említett
jogszabályok részletes rendelkezéseirõl.

- Bekerített telken kutyát szabadon tartani csak úgy lehet, hogy ne tudjon elkóborolni, a közterületre vagy a szomszédos
ingatlanra felügyelet nélkül kijutni, a kerítésen kinyúlni, ill. a házban vagy a szomszédságban lakók nyugalmát ne zavarja.

- Harapós kutya esetén a telep, ház, lakás bejáratán e tényre utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát szembetûnõ módon kell
elhelyezni.

- Bekerítetlen telken ebet szabadon engedni tilos!

- Közterületen, védelem alatt álló természeti területen az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal kell ellátni!

- Veszélyes és veszélyesnek minõsített ebet közterületre csak fém szájkosárral és egyéb biztonsági elõírások mellett/ pld.
két m-nél nem hosszabb, nem kihúzható póráz/ szabad kivezetni!

Az eb szabálytalan tartásából eredõ állattartói felelõsségi szabályok igen széles körûek. A birtokvédelmi eljáráson, a kö-
zösségi együttélés szabályainak megsértése miatt indult hatósági eljáráson túlmenõen az eb okozta sérülés járási állat-
egészségügyi hatósági eljárásán túlmenõen akár szabálysértési eljárást vagy büntetõ eljárást is eredményezhetnek a sza-
bályok megsértése.  

Csak rajtunk, embereken múlik, hogy kedvenceink tartása ne idézzen elõ olyan helyzetet, amely embertársainknak kárt,
bosszúságot vagy veszélyt / akár testi sérülést/, illetve magunknak akár súlyos anyagi , ill. egyéb jogkövetkezményt okoz-
zon.

Kérem, tartsuk be az alapvetõ szabályokat, és ne okozzunk bosszúságot vagy esetleg életre szóló sérelmet embertársaink-
nak!

Van még néhány dolog, amely fontos településünk életében, és érinti a kedvenceket, ezért engedjenek meg néhány szót
errõl is: 

- Helyi rendeletünk részletesen sorolja azokat a középületeket és közterületeket, ahova tilos ebet beengedni.  Közeledik
a nyári szezon, ezért külön felhívom figyelmüket arra, hogy a szabad strandok területére a 78/2008 (IV.3.) Korm. rende-
let 7. számú mellékletének 7. pontja értelmében �állatot a fürdõhely területére a fürdési szezonban bevinni tilos- a járási
hivatal által engedélyezett õrkutyás biztonsági szolgálat, illetve a vakvezetõ kutya kivételével. Helyi rendeletünk ezt az
idõtartamot április 30 - szeptember 30. között határozza meg. 

Kérem, ne nehezítsék a tisztelt ebtartók a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját azzal, hogy ezen szabályozás elle-
ni kifogásaikat és ellenállásukat nyilvánítják ki. 

Kérem, szíveskedjenek a jogszabályi elõírásokat betartani, mivel a szabályok mindenkire kötelezõek. Az idei évben is
strandfelügyelõink fogják azok figyelmét felhívni a szabálytalanságra, akik a kihelyezett figyelmeztetõ  táblákat nem ve-
szik észre, vagy nem akarják a figyelemfelhívást betartani. A strandfelügyelet felállítása többek között azt a célt is szolgál-
ja, hogy a strandolók pihenését, nyugalmát ne zavarjuk, az esetleges szabálytalanságokra a figyelmet felhívjuk és csak ab-
ban az esetben vegyük igénybe a közterület-felügyelõk intézkedését, ha ez elengedhetetlen.  

Itt és most szeretnénk jelezni, hogy a kijelölt fürdõhelyeken /3 km-es szabad strand és a Jegenye tér/, valamint a táblával
jelzett területeken tilos állatot  fürdetni a Balatonban. Képviselõ-testületünk a tavalyi évben megvizsgálta kérelemre in-
dult eljárásban, a �kutya strand� kijelölésének kérdését. A Testület �egyelõre - nem látott lehetõséget arra, hogy Zamár-
di közigazgatási területén erre lehetõséget tudjon teremteni. Felkérjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy vegyék igénybe a
közeli településeken már erre a célra kijelölt balatoni területeket, amennyiben kedvenceiket a Balatonban szeretnék für-
detni.

Jó hír viszont, hogy bár strand még nincs kedvenceinknek, de 2017-ben az Önkormányzat kutyafuttatót létesített a 
Batthyány utcában. Keressék fel, és használják az ebek, jó szórakozást!  

Megértésüket köszönöm:  
dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ
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MEGHÍVÓ
Zamárdi város képviselõ-testülete tisztelettel

meghívja a város lakosságát, nyaralótulajdono-
sait, üdülõvendégeit  a várossá válásunk

10.  évfordulója

alkalmából rendezett programokra.
Minden program ingyenesen látogatható.

Szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljünk
együtt!

Helyszín: Kertmozi

( A  részletes program a Tourinform Iroda
elõzetesében olvasható).

2018.május 10-13. között Malsch testvér-
településünkrõl érkezett küldöttség Zamárdiba
Sibylle Würfel polgármester asszony vezetésével.
A képviselõ-testület 6 tagja és házastársaik is eljöttek.
Többen voltak köztük, akik elõször jártak nálunk.

A Tourinform Iroda és polgármester úr igyekezett
számukra élvezetes, maradandó élményt nyújtó prog-
ramokat összeállítani. Célunk az volt, hogy megismer-
hessék Zamárdit, beszéljünk az együttmûködés le-
hetõségeirõl, s folytatódhasson a már kiépített jó kap-
csolat. A változatos programok között volt bor- és pá-
linkakóstoló, lovasbemutató,sétakocsikázás, a látniva-
lók, fejlesztések megtekintése,tihanyi kirándulás. 
A két testület közös vacsorán erõsítette meg azt a

szándékát, hogy a jövõben szorosabbra fûzik az
együttmûködést.
Vasárnap egy budapesti kirándulás után búcsúztattuk
el a küldöttséget,akik megerõsítették, hogy csodás él-
ményekkel térnek haza.

M. Zs.

Küldöttség Malschból
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 

Május 19.   Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny
Az idei évben 15 csapat nevezett a fõzõversenyre. A helyi
vállalkozók által felajánlott ajándékutalványok, ajándék-
csomagok találtak gazdára, így senki nem távozott üres
kézzel.
A zsûri tagjai: Bereki Anikó, Takáts Gyula-Villány város
polgármestere, Iberpaker Gábor, Csákovics Gyula, dr.
Magyar György, Mergancz Sándor, Horváth Attila, Nádasi
Ferenc, Schvets Zsolt-séf.

I. helyezett: Bandi 2000 Bt. (Somogyország kin-
cse grilltányér)

II. helyezett: Tóparti csapat (Füstölt csülkös szé-
kelykáposzta)

III. helyezett: Villány (Körmös, csülkös pacal)

Különdíjasok: 
- Óvoda (Zöldséges csirkeragu bulgurral)
- Kiss the chef (Tihanyi vaddisznópörkölt, túrófánk-

kal)
- NABE (Vörösboros marhapörkölt tarhonyával)
- Polgármesteri hivatal (Lecsós csirkemáj)
- Gamesz (Tökevesztett vaddisznópörkölt laska

gombával)
Felajánlások: 

- Wellamarin Hotel
- Zergi Éva
- Szent Kristóf Pincészet
- Tálos Ágota, festõmûvész

Köszönjük szépen a vállalkozók felajánlásait!

Rendezvények júniusban:

- Június 10. Idõszaki kiállítás megnyitója a Tájház-
nál. 

- Június 23. Térzene a Szabadság téren
- Június 23. 20:15 Orgonakoncert: Marosvári Péter

( Helyszín: Plébánia templom )
- Június 23-július 1. VIII. Mûvésztelep
- Június 24. Szent Iván éji idõutazás
- Június 24. 17:00 Lurkók, vitorlára! � ingyenes

gyermekvitorláztatás Gyülekezõ: Bácskai utca, ki-
kötõ

- Június 30. 20:15 Orgonakoncert: Pálúr János
- Július 4-8. Balaton Sound Fesztivál

VÁLTOZÁS A ZAMÁRDI LAKOSOK RÉSZÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KEDVEZMÉNYES FESZTIVÁL BÉR-
LETEK ( BALATON SOUND, STRAND FESZTIVÁL ) IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN!

2018. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves Zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek értékesítésében tör-
tént legfontosabb változásokról elsõ körben a BALATON SOUND fesztivál esetében:

� kedvezményes bérletek száma 300 darab
� ára 2018-ban: 35.500 Ft
� jelentkezés személyesen a Tourinform irodában nyitva tartási idõben személyigazolvány, lakcímkártya felmuta-

tásával, egyben születési hely és idõ rögzítése mellett
� a bérletet csak Zamárdi lakcímmel rendelkezõ személy igényelheti és használhatja fel a rendezvény idején
� a feliratkozás: 2018. május 15. 8 órától június 20. szerda 12 óráig
� fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet a szakmai jegypénztárakban (fontos, hogy nem a pénztárban,

hanem a szakmai jegyeknél!) készpénzzel bankkártyával, tehát a feliratkozáskor nem kell fizetni 
� a karszalagot annak adják ki, aki igazolja magát (személyigazolvány, lakcímkártya)
� Meghatalmazással nem lehet a karszalagot átvenni.
� a karszalagot a helyszínen a tulajdonosa kezére felhelyezik, azt nem viheti el magával, hogy késõbb felteszi
� egyszerre akár több jegyet is ki lehet fizetni, (pl. család esetén egy kártyával többet, vagy haveri társaság) de a

fizetés után a jegyet csak a név szerinti tulajdonosa kaphatja meg
� ha bármi kérdése van a bérletekkel kapcsolatban, közvetlenül érdeklõdhet a proticket@sziget.hu címen, az

ügyfélszolgálatos kollégák készségesen válaszolnak.

Június 30. Városnap � 10 éves a város

13:30 Bandeira zászlóforgatók a Tabi fúvós-
zenekar kíséretében a Margó Ede sétányon

Rendezvény tér
14:00 Gubás Gabi- BIOMESE avagy
PUFF ANCSI EGY NAPJA mesekoncert
15:00 Szilas Miklós Gyermek mûsora

Kertmozi
16:00 Kerekes Blanka-Török Ádám,
Zamárdi nõi kar, Sulyom néptáncegyüttes
és a Tilinkó zenekar
17:30 Levonulás a Rendezvény térre a
Marching Jazz Band kíséretében

Rendezvénytér
18.00 Charlie
19.00 Bon Bon
20.00 Hevesi Tamás
21.00 The Freakend
22.30 Tûzijáték
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- Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft 
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros pólók Zamárdi logóval, kulcstartó,

hûtõmágnes (fa, mûanyag), névjegytartó, strand-
táskák, bögrék, esernyõ.
Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás,

scannelés: 25 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 30 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my lake
fesztivál jegyárusítás 
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 

(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az ország egész te-
rületére érvényes jegyekkel!
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Nyitva tartásunk:
Június 10-ig hétfõtõl péntekig 8:00-16:00
Június 11- június 24-ig: hétfõtõl péntekig: 9:00-17:00; szom-
bat, vasárnap: 9:00-13:00 
Június 25-tõl: hétfõtõl szombatig: 9:00-18:00; vasárnap:
9:00-17:00 óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

ÓVODA HÍREI

Április 25-én a nagycsoportosokat bagolygyûrûzésre vittük.
Nagy élmény volt számukra, ahogy az erdész kiemelte az
odúból a 3 kis macskabaglyot, akiket meg is simogathattak.
Köszönjük Jakus Lászlónak a lehetõséget és hogy az odave-
zetõ erdei úton sok érdekességre felhívta a gyermekek fi-
gyelmét. Május 1-jén számos óvodás mellett az óvó nénik is
futottak a �Fuss Zamárdiért!� városi rendezvényen. A cél-
ba érõket palacsinta, zsíros kenyér és üdítõ várta, a leggyor-
sabbakat éremmel jutalmazták. Május 2-tól beindult az
úszásoktatás második turnusa. A gyerekek sokat ügyesed-
tek, ezt 17-én szüleiknek is megmutatták. A szülõk ezen kí-
vül 4-én gyermekeik néptáncórájába is betekintést nyertek.
A 7-ei héten megtörtént a beiratkozás. A leendõ kis óvodá-
sok szüleikkel együtt körbenéztek a csoportokban, kipró-
bálták a játékokat. Ismerkedhettek a gyerekekkel, óvodai
dolgozókkal. 8-án tekintettük meg az idei utolsó színházi
elõadást a nagyokkal. A Szaffi címû mesét vetítették le ne-
künk. 11-én az édesanyákat és a nagymamákat ünnepeltük.
Délelõtt Figura Ede bácsi interaktív zenés mûsorán szóra-
koztak a gyerekek. Ebéd után mindenki szép ruhában vár-
ta anyukáját a virágokkal, szívekkel díszített csoportokban.
A gyerekek a mûsoruk után átnyújtották a saját kezûleg ké-
szített ajándékaikat. A csoportok köszöntõjét követõen az
udvaron kerti party várt mindenkit, ahol gyerek, felnõtt
egyaránt játszhatott és fogyaszthatott. Következõ héten 15
ügyes nagycsoportossal vettünk részt a balatonföldvári
sportnapon, ahol 7 másik óvodával mértük össze ügyessé-
günket. 18-án a csoportok külön-külön szerveztek maguk-
nak kirándulást. Az almás csoport az erdészeti pihenõhöz
ment. A programon a szülõk is részt
vettek, így gyermekeikkel közösen
játszhattak és pizzázhattak. A nyulas és
manó csoport szintén szülõkkel közö-
sen szerveztek egy kerékpártúrát a Je-
genye térre. Amíg a bográcsban rotyo-
gott  a vadpörkölt és a paprikás krump-
li, mozgásos játékok, rongylabda-készí-
tés, keresõ játékok várták a résztvevõ-
ket. 19-én az Egészségkert avatóját né-
hány ügyes óvodás mûsora is színesí-
tette. Az óvoda dolgozói pedig a váro-

si fõzõversenyen is indultak. A zöldséges csirkemelles bul-
gurt különdíjjal jutalmazták. A következõ napokban a gye-
reknapra és a ballagásra készülõdünk. 
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Május elején a hosszú hétvége mindenkinek jólesett.
3-án a 7. osztályosok siófoki színházlátogatáson vettek részt.
8-án a madarak és fák napja alkalmából szerveztünk akadályversenyt.

Mindenki nagy izgalommal készült a vándorsólyom és a virágos kõrisfa témákból. A felsõsöknél fõleg ügyességi feladatok do-
mináltak, melyben szoros versenyben a hetedikesek nyertek, a 2. helyen a Zamárdi sólymok/6.o./ végeztek. Az alsósok Kere-
kibe utaztak. Megtekintették a Madárházat, ahol láthattak papagájokat, fehér pávát és aranyfácánt, simogathattak kis emut
és sünit is.

10-én a 3. és 4. osztály izgalmas versenyen bizonyította felkészültségét a városi könyvtárban. Törökné Ildi néni szervezett számukra
vetélkedõt Tatay Sándor: Kinizsi Pál c. regényébõl. 

11-én a 6. osztályosok nem voltak túl lelkesek. Májusban kijutott nekik a kompetenciamérésekbõl, nemcsak a két kötelezõn kellett
ügyeskedniük, de még egy kiegészítõ mérésen is helyt kellett állniuk.   

16-án idegen nyelvi kompetenciamérésen adtak számot hallott és olvasott szövegértésükrõl a 6. és 8. osztályosok. Az elõzõ évekhez
hasonlóan ügyesek voltak diákjaink.

18-án Szolnokon rendezték a német nyelvi minisztériumi verseny országos döntõjét. Az ország legjobb 20 németese jutott be, köz-
tük Balogh Hanna/7.o./, aki a német nemzetiségi, német két tannyelvû és gimnáziumi versenyzõtársai között megállta helyét.  

19-én néptáncosaink is színesítették a fõzõverseny programját. Igazán csodálatos élményben részesített bennünket a középiskolás-
ok �Sulyom� csoportja valamint a 7-8. osztályosok �csapata�.

22-én a leendõ elsõ osztályos tanító néni ismerkedett az ovisokkal.
23-án az országos kompetenciamérés zajlott. Bízunk tanulóinkban, akik megismételhetik az utóbbi évek jó eredményeit. A siófoki

tankerület 13 iskolája között a zamárdi diákok szerepelnek a legjobban. 
A negyedikesek ezen a napon Endrédre kirándultak.

24-én a leendõ elsõsök látogattak iskolánkba. Betekintést kaptak, megtapasztalták, hogy õsztõl milyen lesz a �második otthonuk�. 
Ugyancsak ezen a napon néptáncosaink Siófokon mérettek meg az Együd Árpád néptáncversenyen. A 2. osztályosok, a 7-8.
osztályosok csoportja ezüst-, a 3-4.o., az 5-6.o. csoportjai bronzminõsítést szereztek.

27-én tanulóink részvételével emlékezünk a Hõsök kápolnájánál az I. és II. világháború zamárdi áldozataira
***

Szentendrén rendezték az I. Orbán György Nemzetközi és Országos Zongoraversenyt. Iskolánk tanulója,
OROSZ BENEDEK a III. korcsoportban kimagaslóan szerepelt, II. helyezést ért el.

Ezúton is szeretnénk mindenkinek hálás köszönetet mondani / Polgármesteri Hivatal, GAMESZ, szülõk, KLIK/, akik hozzájárultak,
hogy diákjaink a versenyekre eljuthattak! 

H.J.

ISKOLAI HÍREK

Kinizsi Pál vetélkedõ 2018. 05. 10.
Madarak és fák napja

Néptánc Néptánc
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Néptánc

Néptánc záróvizsgaOrosz Benedek zongorista

ISKOLAI SPORT

Atlétika:

Körzeti verseny:
1-2.o. kisfiú csapat 60m - 400m 2.hely Diószegi Dáni-

el, Tóth Kristóf, Sternóczky Balázs
1-2.o. lányok 400m futás Olasz Adél 1. 

csapat Olasz Adél, Gireth Bianka, Benkõ 
Csenge 3. hely

5-6.o. lányok 3 próba egyéniben: Pintér Jázmin 2,
Ficsor Zsófia 3.
csapat 3. hely Ficsor Zsófia, Horváth Izabella,
Pintér Jázmin, Ujvári Patrícia, Nyeste Anna

7-8.o. lányok 5 próba egyéniben Ficsor Nóra 1.

Megyei eredmények:
Ötpróba egyéni összetett verseny: Ficsor Nóra 8.
hely
Egyéni versenyek:

Lányok:
60m: Pintér Jázmin 2., Ficsor Zsófia 3.,
100m: Balázs Attila 5.,
300m: Ficsor Nóra 1.,
1500m: Nagy Nadin 3.,
3000m: Nagy Nadin 2.,
Távolugrás: Pintér Jázmin 1, Ficsor Zsófia 3.,
Súlylökés: Tóth Péter 6., Balázs Attila 5.,
Kislabdahajítás: Ficsor Nóra 4.,
Magasugrás: Ficsor Nóra 2., Pintér Emma 5.,
4x100m váltófutás Horváth Izabella, Pintér Jázmin,
Ujvári Patrícia, Ficsor Zsófia 2. hely

Kisiskolás atlétika lány csapat: Megyei bajnok: Böl-
csik Rozi, Tóth Hanna, Ficsor Zsófia, Pintér Jázmin,
Pintér Emma, Ficsor Nóra alkotta csapat, akik svéd-
váltóban is 1. helyet szereztek
A kiemeltek országos döntõbe jutottak!
Középiskolai zamárdi sikerek a megyei atlétikai di-
ákolimpián:

4x100m lány váltó 2. hely. (Perczel M.Gimnázium) 
(Boti Eszter,Turcsik Anna, Walter Dominika Anna,
Zilahi Lili Zoé)  4x100m fiú váltó 3.hely
(Grzybovsky Ádám Bálint, Laczkó Levente Csaba,
Samu Barnabás, Szabó László)  
Távolugrás: Nagy Gergõ 1., (Perczel Gimn.) 
Magasugrás: Nagy Gergõ 1., Szabó László 3., (Per-
czel Gimn.) 
Súlylökés: Lajkovics Attila 4., (Baross G. SzkI.)
Gerelyhajítás: Szabó László 6., (Perczel Gimn.) Haj-
dú Bence 7., (Mathiász J. SzkI.)

Tollaslabda:
A Kiskunfélegyházán megrendezett tollaslabda or-
szágos döntõben a 4. osztályos Kivágó Fanni 25., a 6.
osztályos Szabó Gergõ 25., a 8. osztályos Ficsor Nóra
10., Szabó Réka 27., Tóth Péter 26. helyen végzett. 

Március 29-én a III. Zamárdi Tollaslabda kupán 46
indulóból 21 tanulónk állt pályára. Eredmények:
1.-2.o. lányoknál 1. Horváth Emese Rita, 2. Zölei
Alexandra
1.-2.o. fiúknál 2. Tóth Kristóf, 3. Diószegi Dániel, 4.
Horváth-Hajmási Elõd, 5. Bertalan Balázs, 6. Szabó
Csanád
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3.-4.o. lányoknál 3. Kivágó Fanni, 4. Tóth Hanna
3.-4.o. fiúknál 2. Nagy Márton
5.-6.o. lányoknál 2. Ficsor Zsófia
5.-6.o. fiúknál 3. Szabó Gergely
7.-8.o. lányoknál 1. Szabó Réka, 2, Ficsor Nóra, 3.
Kivágó Flóra

7.-8.o. fiúknál 1. Balázs Attila, 2. Tóth Péter, 3. Nagy
Iván, 4. Puruczky Levente, 5. Brucker Péter
Nyílt kategória nõi versenyben 3. Nagy Nadin 8.o. 
Május 2. Budapest, Alcor kupa
Kivágó Flóra 4., Nagy Nadin 6., Nagy Iván 12., Nagy
Márton 14.,
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

június

2-a, 17:00: Tetten ért múlt � Avarország színes üze-
nete. Ambrus Edit régészrajzoló, festõmûvész kiállí-
tásának megnyitója

A kiállítás június 23-áig tekinthetõ meg a Közösségi Ház
nagytermében nyitvatartási idõben.

4-e, 18:00: Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás
Napján a Magyar Fájdalom szobornál

6-a, 9:00: Szilvi használtruha-vásár

10-e, 19:00: 10 éve város Zamárdi � 10 év krónikája
fotókon. Idõszaki kiállítás megnyitó a tájházban. Fel-
lép a Zamárdi Nõi kar.

11-e, 9:00: vásár

14-e, 13:00: vásár

21-e, 13:00: vásár

23-a, 18:30: Térzene a Magyar Szabadság Napja al-
kalmából. Koncertet ad a Földvári Fúvószenekar!
(Esõs idõben a térzene elmarad.)

23-tól júl.1-ig: Festészeti mûvésztelep

24-e, 21:00: Szent Iván-éji koncert a Szamárkõnél.
Zenés idõutazást tart a Kecskés Együttes. Utána tûz-
ugrás, majd éjszakai túra Zamárdi történelmi emlék-
helyein Széles Ágota közremûködésével.

(Rossz idõ esetén helyszín a Közösségi Ház)

25-e, 20:00: A Kecskés Együttes emlékkoncertje
Szent László király tiszteletére. Helyszín: Balaton-part
� Kossuth utca vég, (esõs idõben a plébániatemplom).

30-a, 17:00-20:00: 10 éve város Zamárdi � ünnepi
rendezvények a kertmoziban és a rendezvénytéren

Keddenként 18:00: nõi kar; szerdánként 17:00: Reni-jó-
ga; 19:00: zumba (június közepéig), péntekenként
18:00: Szakasztó népdalkör.

Figyelem! Július 2-ától elõreláthatólag 2-3 hétig a
Közösségi Ház nagyterme parkettázás miatt zárva
lesz!

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát a
fenti jelzésük nem feltétlen bizonyosság! A vásárok
nem mindig a nagyteremben zajlanak, helyszín lehet
a Közösségi Ház terasza is!

GP

A Zamárdi Fekete István Általános Iskoláért
Alapítvány2017. évi eredménye

Adatok ezer Ft-ban
Összes tevékenység bevétele:

Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás:

� Támogatás magánszemélyektõl: 0

Kamatjóváírás bevétele: 0

� 1% SZJA felajánlások 113

� Vállalkozási tevékenység bevétele: 0

Összes bevétel: 113

Alapítványi tevékenység költségei, ráfordításai:

� Tanulók támogatása 118

� Bank-, posta-, egyéb mûködési költségek 4

� Értékcsökkenési leírás: 63

Összes költség: 185

Alapítvány 2017. évi eredménye: -72
Zamárdi, 2018. május 2.

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatják 
alapítványunkat.

Alapítvány Kuratóriuma
Adószám: 18775882-1-14

Beszámolók, hírek

Évek óta rendre mindig összeáll egy csapat, amely pün-
kösdkor részt vesz a csíksomlyói búcsún, képviselve
Zamárdit is. Az út nemcsak zarándokút, hanem honis-

mereti kirándulás egyúttal. Inkább a képek adjanak ízelí-
tõt utunkról (lásd: cikk után!), de néhány szót azért meg-
érdemel minden úti célunk. Íme: 

Oltszakadát románkori temploma és az üres pa-
pi lak. A kilátszó emlékmû 11 ismeretlen helyen
megölt magyar jelképes síremléke, õket az 1916-
os román betöréskor hurcolták el.Az Aradi Vértanúk emlékmûvének részlete
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Arad: belvárosának patináját, értékét továbbra is a ma-
gyar idõk épületei, alkotásai adják. Kár, hogy még renge-
teg közöttük a kopottas. Városunk emlékcsokrát elhe-
lyeztük mind a Vértanúk vesztõhelyén, mind Zala
György nagyszerû emlékmûjénél. Déva: sétáló utcájá-
nak szecessziója, az erdélyi fejedelmek egykori szállása,
a Magna Curia és az újjáépülõ vár összefoglalja azt, amit
mi magyarok mindenhol keresünk a határokon túl egy-
egy városkában. A református vendégházat ajánljuk min-
den arra járó magyarnak! Oltszakadát: 110 fõs marok-
nyi evangélikus magyar Árpád-kor óta az Olt partján él-
ve, Nagyszeben közelében. Még kitartanak! Árpád-kori

templomának tornyából ránk ragyognak a Fogarasi-
havasok fehérlõ bércei. Balca-tengerszem a havasok-
ban: felvonóval lehet oda feljutni, és még hógolyózhat-
tunk is a partján. Homoród: az egyik legszebb szász
erõdtemplom Székelyföld határán. Szász mintára a mel-
léktoronyban õrizte a lakosság közösen a szalonnát, s
csak hetente egyszer, egy idõben lehetett lekanyarítania
mindenkinek a következõ heti szükségletet. Ma már nin-
csenek ilyen faluközösségek. Csíksomlyó: idén is több-

százezres sereg a Szentlélek vonzásában, kellemes esõ
(ott is nagy volt az aszály) áldásképpen, Berszán Lajos
atya megint csodálatosan prédikált csángó testvéreink-
nek és nekünk is erõt adva, majd vasárnap kegytemplo-
mi ünnepi mise a somlyói templomi kórus meghatóan
szép közremûködésével. Sikeres megbeszélés a
Zamárdiból induló Feltámadási menet jövõjérõl, majd
festménykiállítást tekintettünk meg a Mikó-várban (Aba
Novák Vilmos, Zsögödi Nagy Imre, Korb Erzsébet és má-
sok kiváló mûveit). Gyimes-völgye, ezeréves határ:

Zamárdi nevében emlékcsokrokat helyeztünk el az 1. és
2. világháború kontumáci emlékhelyén, bekukkantottunk
újra a vasúti õrházba, átléptük az egykori határsorompó-
nál a határt, tisztelegtünk a Deáky-panzió kertjében Se-
bõ Ödön hõs magyar parancsnok szobránál.
Vargyas: a híres bútorfestõ Sütõ család munkásságát is-
mertük meg portá-
jukon, majd a bú-
torfestõ Sütõk és a
fafaragó Máthék
által ékes uni-
tárius templom-
ban Ilkei Árpád
tiszteletes mutatta
be templomukat,
vallásukat. A
Makovecz Imre
tervei által felújított
református temp-
lomban megnéz-
hettük az Árpád-
kori szenteltvíztar-
tó híres rovásfel-
iratát. Fogaras: az
erdélyi fejedelmek
asszonyainak víz-
zel kerített vára
ma is szívünket
melengeti. Kár,
hogy a románok
közvetlenül mellet-
te emeltek egy ha-
talmas bazilikát,
hogy a vándornak eszébe jusson, ki ma az úr itt. Nagy-
szeben: aki gps nélkül akar bemenni a centrumba, kös-
se fel a nadrágját a sávfestések nélküli körforgalmak-
ban� A belváros a templomokkal, a fõtérrel, a szász pat-
rícius házakkal valódi Nyugat-Európa. Kár, hogy akik ezt
évszázadokon át létrehozták, azoknak ma utódai 15 ez-
ren élnek Erdélyben. Õk is falvakban, és átlagéletkoruk
70 év� Miért a románokat választották 1918-ban?
Algyógy Szászváros közelében: a református parókia 60
fõs ifjúsági táborként mûködik. (Már csak 4 református
magyar él a városkában.) Udvarán Erdély legrégibb kör-
temploma és egy középkori kis templom található. Feje-
delmi vendéglátásban volt részünk, ajánljuk e helyet
mindenkinek! Solymos: az egykori királyi vár romja iga-
zi sasfészek a Maros partján. Máriaradna: a csodálato-
san megújult bazilika egész Bánát és a magyar Alföld ke-
leti településeinek szakrális központja. Magyarok, romá-
nok, svábok, bolgárok, szlovákok, krassovánok, horvá-
tok közös kegyhelye. A rendház folyosóin érdemes meg-
nézni a naiv festmények sorozatát, amelyek a balesete-

A homoródi templomtoronyból a galambok
szemével

A Feltámadási menet több évnyi szalagjai a
somlyói plébánián

Sebõ Ödön fõhadnagy, ki zász-
lóaljával védte a Gyimesi-

szorost 1944-ben, és harcolva
visszavonulva meg is mentette

katonáit

A tengerszem partján 2000 méter magasan
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ket, betegségeket ábrázolják a radnai Szûzanya közben-
járásával történt gyógyulásokkal. Ópálos: a híres méne-
si borvidéken, ahol a hegyek az Alfölddel találkoznak, a
Balla Pincészetben ebédeltünk. Új borfajtáik mellett híres
arany nagydíjas boruk a kadarka.   

A június 4-i Szabadság téri megemlékezésünk-
re, kérjük, minél többen jöjjenek el azok, akik azt vallják,
hogy a magyar nemzet nem pusztán 93 nkm magyarsá-
ga, és vannak szívükhöz nõtt külhoni települések, ahol
szép élményekkel gazdagodtak; ahol rokonok vagy ba-
rátok élnek; ahová mindig szívesen visszamennének!
Ezek a helységek lesznek trianoni megemlékezésünk
középpontjában!

Koncertekben gazdag hétvége lesz a június 23-
24-i! 23-án a városháza elõtt a Magyar Szabadság Nap-
ja alkalmából � alkalmas idõjárás esetén - térzenét ad a
Földvári Fúvószenekar. Már csak azért is szívesen ajánl-
juk a zamárdiak figyelmébe, mert sok zamárdi gyermek
is a tagja!

Aztán újra lesz koncert a Szamárkõnél! Ezúttal a
Szent Iván-éj adja apropóját! Fellép a Kecskés Együt-
tes. Lesz tûzugrás is, lányok és asszonyok! És bár nem
hangszeres lesz az idõutazás, de mindezek után ének-
idézetekkel fûszerezett éjszakai gyaloglatot is tervezünk
a Vaskereszten át az Emlékkereszthez majd vissza a bel-
területi emlékhelyekhez! Másnap a tóparton pedig Szent
László király tiszteletére ad koncertet az együttes. Re-
méljük, hogy kellemes alkonyi hangulatban, a tihanyi pa-
norámában is gyönyörködve zajlik majd le programunk.  

GP

A vargyasi unitárius templom részlete

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Fuss Zamárdiért! Fuss az egészségedért!

Az idei � 7. alkalommal megrendezett � Családi
sportnap a szokásosnál is nagyobb számú érdek-
lõdõt vonzott a Balaton � partra. A 210 résztvevõ �
óvodás, iskolás, ifjú és kevésbé ifjú � futott az
egészségéért, és emlékezett városunk egykori ve-
teránbajnokára, Dobribán Géza bácsira. A rendez-
vényt támogatók és segítõk jóvoltából a megfáradt
futókat palacsinta, szendvics, üdítõ és vidám játé-
kok várták. A helyezettek érmeket, minden résztve-
võ ajándékot kapott. A gyõzteseknek gratulálunk, a
rendezvényt támogató mintegy 30 fõs csapatnak
köszönjük a segítséget.

A sportnap szokás szerint vidám sorversenyekkel
zárult. 5 csapat 10 � 10 fõvel vetélkedett egymás-
sal. Befejezésül a felnõttek és a gyerkõcök kötélhú-
zásban mérték össze erejüket. Hatalmas fölénnyel
a kis lurkók gyõztek. Õk gyõztek, de mindnyájan,
akik ott voltunk , nyertünk. Élveztük a mozgást, a vi-
dám együttlétet, gyermekeink örömét. Szép májusi
napunk volt! Folytatás következik. Jövõre veletek
május elsején ugyanitt.

KÉPES TUDÓSÍTÁS A KERTAVATÁSRÓL ÉS
A FÕZÕVERSENYRÕL 

/Czufer  József fotóival/
Avató ünnepség

Bemelegítés

Szalagvágás

Schwarcz Ildikó
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Ovisok

Horváth Emese

Nem csak a zsûri A fõszakács

Fontányi Zsolt, Nagyné Magdi és Hirschmann Attila

Bölcsik Zoltán
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NABE HÍREK

Május 7-én  a NABE
vendégeként köszönthet-
tük dr. Kovács Emõke
történész asszonyt. Elõ-
adását � Mûvészi Bala-
ton- a Balaton mûvészei�

címmel hirdettük meg.
Hallhattunk irodalmárokról, festõkrõl, szobrászokról,
barátságokról, mély emberi kapcsolatokról. Egy-két
nevet kiemelnék Emõke elõadásából: 
Sas Brunner Erzsébet és lánya, Brunner Erzsébet
festõmûvészek ismertté váltak Indiában, Nepálban,
Tibetben, Japánban.
Nyerges Pál állatokat ábrázoló festményeibõl nyílt
kiállítás Káptalanfüreden, míg lánya, Nyerges Erzsé-
bet alkotásaiban Tihany, Alsóõrs és Felsõõrs tájaiban
gyönyörködhettek a látogatók.
Szinyei Merse Pált mély barátság kötötte Kodolányi
János íróhoz.
Borsos Miklós, székely származású szobrász, a � Tiha-
nyi Echo� alkotója a 70-es évek után kisplasztikákat
készít. Felesége, Kéri Ilona 1940-ben kertet épített,
majd megjelent � Kert� címû könyve. A mûvészhá-
zaspár számára a Balaton menedéknek számított.
Veszprémi Imre, szabadi származású, római ösztöndí-
jas szobrász számos európai, dél-amerikai országban
elismertséget szerzett. Szobrait carrarai márványból
készítette, melyek számos településen megtalálhatók.
Pl: Keszthelyen, a siófoki Vak Bottyán iskolánál.
Karinthy Frigyes író törzshelye Siófokon a Vitéz pan-
zió volt; 1938-ban a Balaton- parti városban hunyt
el. Portréját Rippl- Rónai József is megfestette.
Takács Gyula természetfotós nevét is megismerhet-
tük az elõadás során. 
Balatoni fotói lenyûgözõek.
Dr. Kovács Emõkének köszönjük nagyszerû elõadását, amelyben nagyon sok érdekességet hallhattunk, újabb
ismeretekkel gazdagabban térhettünk haza. Továbbra is legyen a mi Balatonunk nagykövete, akibõl árad a
tó iránti elhivatottság, szeretet!

Városunk virágosításában
segítettünk a GAMESZ-nak

május 14-én és 16-án.

Egyesületünk tagjai minden év-
ben vállalják ezt a felkérést.  Dula
Pali virágai egész évben díszítik
Zamárdi parkjait. Örülünk, hogy a
NABE is hozzájárult településünk

arculatának szépítéséhez.

Köszönet Fehérné Mártinak, Kiss-
né Esztinek, Pappné Klárinak,
Szabóné  Évának, Kajdiné Icának
és Tóthné Ildinek munkájukért.
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�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület hírei

Nagy izgalommal és odaadással készült
Egyesületünk a május 25-ei óvodai eseményre,
melynek során a Berkenye-kör A pillangók titka
címû verses mesét mutatta be a gyerekeknek. Az
elõadás ötlete Ica néni, vezetõ óvónõ nevéhez
kapcsolódik. 

A történethez Gubányi Kata tervezte meg és
készítette elõ a szükséges, nagyon eredeti, sajátos
elemeket. A szereplõk és kellékek elõkészítésében
Kuruczné Veit Judit és Szakáli Anna segédkezett.
Az elõadásban szerepet kapott Völgyi Ildikó
Berkenye-köri tagunk is. A verses mese kitalálója,
a téma �megálmodása� és megírása, Szakáli Anna
munkája. A mesét hallgató gyerekek egy kedves

figyelmességben is részesültek, és aktívan részt vettek az elõadásban. A Berkenye-kör örömmel fogad-
ta a felkérést, melynek megvalósításával a kicsiknek egy tanulságos mesével tudtak kedveskedni.

Szani

Berkenye Alkotókör beszámoló
A csodás Pilis

Már egy ideje tervezgettük, hogy a
Berkenye kör szokásos szellemi te-
vékenysége mellett, megmérettet-
nénk magunkat egy erõt próbáló,
ámde igen változatos és maradan-
dó élményt ígérõ túra megtételével.
Mégpedig a Pilisben. Mindannyian
sokat hallottunk az ott folyó kuta-
tásokról, a hely misztikus, különle-
ges energiával rendelkezõ, szakrá-
lis helyeirõl.
Nos ez a terv május 10-11- én való-
ra vált. 

Hirschmann Attila vállalta a túravezetéssel járó fel-
adatokat, Timkó Renáta (Reni), Margó Gyuri és
Sarankó Henrietta segítségével. 

Hajnali dobogókõi panoráma
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Csütörtökön indultunk, jókedvûen, jó idõben. Az idõ-
járás mindvégig keblére ölelte kis csapatunkat, a na-
pocska mosolyogva kísért utunkon. 
Ugyan nem a Szent Jakab út volt ez a túra, de személy
szerint nekem nagyon sok élményt, erõt, új felismeré-
seket adott. Legnagyobb eredményként önmagam le-
gyõzését tartom,. amit a Holdvilág-árokban lévõ me-
redek kb. 20-30 m magas vaslétra megmászása jelen-
tett leginkább.
Elsõ utunk vezetett a Holdvilág-árokba , mely valójá-
ban egy patak medre. Ott megnéztük a két járatú, ún.
õsember barlangot, majd következett az a bizonyos
vaslétra megmászása, mivel csak ily módon juthattunk
tovább.  Az idõ, amit ott töltöttünk nem volt túl sok,
de arra elegendõ, hogy mindenki megkapja a számára
fontos kérdésekre a válaszokat. Ki így, ki úgy. Lehet,
hogy majd csak napok múlva válik sokunk számára
teljesen érthetõvé mi volt az, és hogyan kell értenie.
Ezen a napon két alkalommal is találkoztunk egy fér-
fival, akirõl kiderült, hogy 16 évig volt a település pol-
gármestere,  elkötelezett Pilis- védõ és kutató.  Emlí-
tette, hogy elképzelni sem lehet, még mennyi feltárat-
lan titkot rejt országunk ezen páratlan szépségû terü-
lete.
A Holdvilág-árok után, a Csillagösvényen haladva,
megcsodáltunk a Boldogasszony kápolnát, majd a Pá-
los kolostor maradványait. 
Mire a dobogókõi szálláshelyünkre, a Báró Eötvös

Loránd Menedékházba értünk, tíz kilométer nehéz
terepen történt gyalogláson voltunk túl.
Nem tudom, a többiek hogy érezték, de én annyi erõt,
új információt kaptam, hogy picit egyedül szerettem
volna maradni, kis �fiókokba� rakni õket, hogy ké-
sõbb egyik-másikat kihúzva kiértékelhessem azokat..

Ezért vacsora után nyugovóra tértem, és nem vettem
részt a többiekkel az esti iszogatós, beszélgetõs idõtöl-
tésben. 
Kárpótolt azonban, hogy korán fel tudtam kelni, és
láthattam a szálláshely mögötti kilátóról az ország ta-
lán leggyönyörûbb  panorámáját a hajnali párában.
Másnap reggeli után, Dobogókõ volt az úticélunk. A
Turul egyik szárnya vonalában indultunk, úgy emlék-
szem,ezt Turul körútnak, vagyis Királyok útjának ne-
vezik. Az útvonal egyes részei igen meredekek, köze-
lében sok veszélyes sziklameredély található.
Egyesek szerint nagy királyaink koronázásuk elõtt
ezen útvonalon végigjárva kaptak beavatást a nép ve-
zetéséhez.
Itt is történt egy érdekes találkozás. Találkoztunk egy
férfival, akit én a Pilis gyógyítójának neveztem el ma-
gamban. Nem az embereket, a természetet gyógyítot-
ta. Fákat mentett, gyeptéglákat ültetett.
Mesélt a kutatómunkájáról, érdekes tekintetû férfi
volt. A férfiakkal közölte, érezzék kiváltságnak, hogy

Boldogasszony kápolna

A Pilis gyógyitója
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ennyi nõ társaságát élvezhetik, mert a nõk valójában
isteni tulajdonságokat hordoznak, hiszen az istenek
nõnemûek voltak mindig is, ezért csak tiszteletet ér-
demelnek. 
Odanyújtottam neki a kezem, kíváncsi voltam milyen
információkat ad át általa nekem.
Lehunyta a szemét, én is. Mindketten az �adó� kezün-
ket adtuk oda a másiknak, áramoltak az információk.
Így megtudtam róla, ki volt, miért feladata most ez az
áldozatos munka, amit a Pilis védelmében folytat.
Hogy õ mit tudott meg? Talán egy-
szer elmondja majd. 
A sziklára felérve megpihentünk,
páran átóvatoskodtunk magához a
szívcsakra helyén álló, hatalmas
szív alakú kõhöz. Mindenki megta-
pasztalhatta azt, amit be tud fogad-
ni azokból az energiákból, amik ott
jelen voltak.
Egyszerre, kedves, megnyugtató fu-
rulyaszó csendült fel. Reni a szoká-
sos, kedves szerény módján elkezd-
te játszani az �Indulj el egy úton��
kezdetû gyönyörû népdalt.
Kétszer is eljátszotta, majd együtt
elénekeltük. Nagyon kedves és fel-

emelõ élmény volt. Köszönjük szépen, Reni!
Egész úton nagyon segítõkész volt mindenki a másik-
kal, tudott kezet nyújtott annak, akinek szüksége volt
rá. Reni itt is élen járt a kedvességével, szerénységé-
vel, jógaoktatóhoz méltó jó tanácsaival, légzõ és egyéb
segítõ gyakorlatok bemutatásával. 
Visszafelé a Turul másik szárnyát jártuk be, itt nagyon
sok volt a felfelé meredek útvonal, de sikerült. Min-
denki megállta a helyét.

Gyakorlott túrázóknak talán ez nem jelentett túl nagy
erõfeszítést, de többünknek igen. 
Arra számítottam, hogy a túra végén mozdulni sem
tudok a fájdalmaktól, a fáradtságtól, de érdekes mó-
don sem fáradt nem vagyok, és a világon semmim sem
fáj. Pedig nem vagyok fiatal, ámde edzetlen az igen.
A Turul körút megtétele után picit beszéltünk az átélt
tapasztalásokról, majd a társaság felszedte a sátorfá-
ját, és hazaindult.
Összegzésként el tudom mondani az egyik informáci-
ót, amit a két napos túra alatt �kaptam�:
Mi a kitartás?

Csak két láb kell. Két olyan erõs láb, amit semmiféle
történés nem képes kirúgni alólad, vagy ha mégis, ké-
pes újra felkelni, lábra állni, lépni egyet, leporolni ma-
gát, és ezredszer is folytatni az útját. 
Akkor is, amikor újra meg újra elgáncsolják, akkor is,
amikor már senki sincs ott, hogy támogassa. 
Ne akarj mást, csak ezt. 
Merd használni!
Tudd, hogy elbír, hogy benne van a következõ lépés,
mindig csak a következõ, nem több.
De annyi mindenképpen. 
Így megtapasztalod, hogy képes a folytatásra.

Prigliné Zsuzsa

A CSAPAT

Mászóka
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A Zamárdi Parkolási Kft.
parkolási ellenõr munkatársat

keres szezonális munkára.

A feladat ellátáshoz szükséges  az ellenõrzéshez
használandó informatikai eszközök kezelése.

Bõvebb információt a  30/313-5616-os telefonszá-
mon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban

kaphatnak az érdeklõdõk.

ZAMÁRDI VTV új frekvencián!

Kedves nézõink! A vidanet 2018. június 5-én analóg
csatornakínálatunkat áthangolja, így több csatorna �
köztük a Zamárdi vTv� új helyre kerül. Ha Ön ana-
lóg módon tévézik (nem használ set-top boxot vagy

CAM kártyát), hangolja át Ön is tévékészülékét.

2018.06.05. után a helyi tv - Zamárdi vTv mûsora
az S32 csatorna helyen 391,25MHz frekvencián lesz

látható.

Amennyiben a tévékészülék beállításához segítségre
van szüksége, hívja díjmentesen a

1203-as telefonszámot!

Kozmetika
Manikûr

Pedikûr, Gél lakk
Júliustól újra szeretettel várok

minden régi és új
vendéget,szépülni vágyót!

Cím: 8621 Zamárdi, Honvéd utca 8.

Bejelentezés: 06-30/838-4841

Régenyiné Borsodi Tünde
kozmetikus

Természetcsodák

A legtökéletesebb alkotások
Ti vagytok: fák. virágok, kicsi bokrok.
Álmaimban oly sokszor ott vagytok,

Mint égen a fénylõ, lobogó csillagok.

A sûrûsödõ vízparti ködben
Fényt látok, egyre élesebben.
El nem hagy engem a remény,
S te biztatod erre, drága fény!

Hazug hatalomhoz nem volt,
S nincs most sem közöm,

De a természet erejére, fényére,
Éjjel és nappal bátran felesküszöm!

Fiatal, s vén fák létéért harcolnék,
Hogy élhessen minden, ami szép.
Váltságdíjat is szívesen fizetnék
Egy-egy rabságba ejtett illatért.

Éltetõm a Nap, hûsítõm a szél.
Õsfák barázdált heges törzse,
Régmúlt idõk dallamos zenéje
Oly sok igaz történetet mesél.

Szívós, hûséges, mélybe nyúló gyökerek,
Emlékek, melyeket évgyûrûk õriznek,

Õrzõ és mindent újjászülõ talaj,
Lombbá sûrûsödõ zöld levélhaj,

Ti vagytok az igazi hatalom,
Érzem, én hozzátok tartozom.

Legyen minden lélegzetünk az életé,
Madarak, füvek, fák, kövek csókjaié.

P.Zs.
2018-05-19

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
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Jutalomjáték

Egy �Jutalomjátékot� kért Felföldi Anikó színésznõ a  tar-
sulata (az Operettszínház) igazgatójától, amikor megkér-
dezték, mivel ünnepelhetnék meg 80. születésnapja alkal-
mából. 

A darab, amit elõadtak, a volt �Moulen Rouge� mulató át-
alakított színpadán, az �Amerikai komédia� volt, melyet
nagy sikerrel játszottak korábban. Ebben a darabban a mû-
vésznõ szerepe szerint táncol, énekel és komédiázik az elõ-
adás címének megfelelõen. 

A nézõtéren a mûvésznõ régi és új barátai foglaltak helyet,
akikkel hosszú színészi pályája során megismerkedett és
együtt dolgozott. A darabban szereplõ színészek azonban
nagy meglepetésre készültek az elõadás során, mely nem is
késett sokáig. 

Az elõadás kezdetben a megszokott formában zajlott, mi-
kor is egy párbeszédben, a szereptõl eltérõen, színésztársa
az alábbit mondta.
�Milyen  jól  néz  ki  80 évesen, asszonyom!�  
Anikó, profi színészként, már megszokta a �bakikat�, még-
is megdöbbent, és nehezen folytatta szerepét. A nézõtéren
kitörõ tapsvihar is jelezte számára a �kedves összeeskü-
vést�. Ezt követõen meglepetés meglepetést ért, az elõadás
közben váratlanul rózsaszálakat nyújtottak át, az énekes
táncos részben a tánckar és a zenekar rózsákat dobott a
földre, ami jelentõsen nehezítette szerepe szerinti táncát a
színpadon. 
A finálét követõen a társulat összegyûlt a színházban, és a
nézõkkel, barátokkal együtt ünnepelték meg a színésznõ
80. születésnapját, ahonnan nem hiányozhatott a születés-
napi torta sem. 

Zamárdi Baráti Kör minden tagja nevében sok szeretettel
kívánunk boldog 80. születésnapot és reméljük, hogy még
sok premieren láthatjuk a színpadon játszani, és ehhez a
munkához jó egészséget kívánunk. Ha néha kicsit belefá-
rad a munkába, jöjjön le Zamárdiba, és pihenjen egyet a
következõ szerepére, itt mindenki szívesen várja!

Boldog születésnapot kívánunk, Anikó!
Margó György

(a jutalomjátékról szóló teljes videó megtekinthetõ a �Felföldi
Anikó 80� You tube változatában)

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

Tisztelettel köszönöm meg a
GAMESZ dolgozóinak: Szabó
Gábor vezetõnek, Lovas Lajos,
Gál János, Sipos Csaba sofõrök-
nek, hogy rendkívül gyorsan és
önzetlenül segítettek egy osztály-
nyi bajba jutott  gyereknek, s se-
gítettek õket hazajuttatni
Zamárdiba és Balatonendrédre!
Köszönöm a gyerekek nevében.

Matyikó Zsuzsa

A ZAMÁRDI NÕI KAR HÍREI

A Zamárdi Nõi Kar május, június hónapban
több fellépésre és vendégszereplésre is készül.
Az eseményekre való felkészülés nem kis fel-
adatot ró a kórus vezetõjére és a kórustagok-

ra. Az énekkari próbák nagyon fontos elemei a
felkészülésnek. Több dal esetében a kíséretet vendég-
zongorista közremûködése segíti. A kiválasztott dalok
csokrok szerinti összeállítása, változatos ízelítõt ad és
bemutatja a kórus énektudását. 
Az énekkar következõ fellépése május 27-én, Hõsök
vasárnapján lesz a Hõsök Kápolnájánál, 10 órai kez-
dettel, a vasárnapi istentisztelet után. 
Június 10-én a Fõ utcai Tájháznál lép fel a kórus, ki-
állítás megnyitó alkalmával.
Június 21-24-e között a kárpátaljai Visk városába, a
Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség vezetõjétõl Öt-
vös Idától kaptunk meghívást a Koronavárosok
(Hosszúmezõ, Visk, Máramarossziget, Técsõ és
Huszt) 10. találkozójára. A Koronavárosok története
1329-ig nyúlik vissza, amikor Károly Róbert király ko-
ronavárosi kiváltságokat adott öt máramarosi telepü-
lésnek. 
Június 30-án Zamárdi várossá avatásának 10. évfor-
dulójára rendezett ünnepségen énekelünk a Kertmo-
ziban.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a városi tévé és a plaká-
tok vonatkozó tájékoztatásait.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Cziberéné Ráduly Irén/Szani



Zamárdi Hírmondó 24.oldal 2018. június

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

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

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: 2018. június 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

MISEREND
2018. június

Zamárdi plébániatemplom

Csütörtök: 19:00 óra
Péntek: 7:30 óra
Szombat: 19:00 óra
Vasárnap: 8:30 óra

Zamárdi kápolna:
Vasárnap 11:30

Balatonendréd:
Vasárnap: 10:00 óra

miserend a plébánia honlapján olvasható:
zamardi .plebania.hu/miserend.html

Hotel
Villa Rosa

keres július-augusztus hónapokra

részmunkaidõben /6-óra gyakorlott
fõzõasszonyt, szobaasszonyt.

Napi 6000,-Ft bért,

étkezést, szezon végi prémiumot
ajánlunk.

Kérünk megbízható, szakszerû
munkát, nem kell megszakadni.

Érdeklõdni: 06-30-220-0557,

vagy a rozsavilla@t-email.hu
címen lehet.

Takarítás

Tel.: 06-30-388-7019

Villanyszerelés, javítás

Ifj. Major Gyula

Tel.: 06-30-2046-810

Koncertek 2018 Zamárdi
június 23. Marosvári Péter

június 30. Pálúr János

Részletes mûsor a plébánia honlapján:

http://zamardi.plebania.hu/koncertprogram2018.html


