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

A képviselõ-testület
1. megtárgyalta és jóváhagyta a Zamárdi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát, ill. 

Iratkezelési Szabályzatát.

2. Danis Imre megbízási szerzõdése
- megtárgyalta Danis Imre megbízási szerzõdését, és a horvát testvér-települési kapcsolatok kialakításá-

val partnerkeresés, kapcsolatfelvétel a partnerrel, levelezés fordítása, határozat fordítása, szándéknyi-
latkozat írása, szándéknyilatkozat fordítása, levél elkészítése tárgyban egyszeri, nettó 20.000,- Ft 
összeget jóváhagy a részére.

3. Parkolóhely kizárólagos megváltási lehetõsége, Wellamarin Hotel kérelme
- igény esetén 150.000,- Ft/db áron kizárólagosságot biztosít bérleti szerzõdés keretében, kiépített 

parkolóhelyre vonatkozóan. 
- A parkolóhely kizárólagos használatának biztosításáról a bérlõ köteles gondoskodni.
- a Wellamarin Hotel kérelmével kapcsolatban úgy dönt, hogy amennyiben a nagyobb terület önkor-

mányzati terület, úgy a szálloda tulajdonosa kizárólagos parkolóhely megváltására köteles.
- a Segítõ Kezek Alapítvány kérelmét a parkolással kapcsolatban nem támogatja.

4. Parti öltözõkabinok bérleti díja
- a Global Media Marketing Sport Kft.-vel (képv.: Horváth Éva) és Sajtos Krisztián egyéni vállalkozó-

val a parti öltözõk hirdetési felületeire vonatkozóan a tavalyi évhez hasonlóan a bérleti szerzõdést 
megköti.

5. Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése, GINOP 7.1.2-15-2016-00008 pályázat keretében pro-
jekt elõkészítési kategóriában elszámolható mérnöki tervezési feladatok elvégzése

- megtárgyalta a Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése, GINOP 7.1.2-15-2016-00008 pályázat 
keretében projekt elõkészítési kategóriában elszámolható mérnöki tervezési feladatok elvégzése tár-
gyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokat, és a Casa Stúdió Kft. Budapest ajánlatát fogadja el 
2.360.000,- Ft+áfa összegben.

6. Szír keresztény gyermekek támogatása
- megtárgyalta Gál Péter képviselõ indítványát, és a szír keresztény gyermekek megsegítésére 100.000,- Ft-

ot biztosít az általános tartalék terhére.

BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. június 25-i ülésérõl

A képviselõ-testület
1. Parkolással kapcsolatos tájékoztatás, Bácskai utcai tulajdonosok kérelme
- a Bácskai utcai üzlettulajdonosok kérését figyelembe véve engedélyezi, hogy az üzletek mögötti 

területen a vállalkozók és a dolgozók részére legyen biztosítva a parkolási lehetõség, a helyi rendelet-
ben szabályozott díj megfizetése ellenében. A terület körbekerítését a képviselõ-testület tudomásul 
veszi.

2. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály elõterjesztései
a. Zamárdi, Endrédi utca – Fõ utca – Rétföldi utca közötti szakaszának árok lefedése
- az „Endrédi utca -  Fõ utca – Rétföldi utca közötti szakaszán ároklefedésre és járda kialakítására vo-

natkozó terv elkészítésére” a Geoplaner Kft.-t bízza meg bruttó 825.000.- Ft díjért.



b. Zamárdi, Fõ utca 106. szám alatti épület felújítási munkái
- a „Zamárdi, Fõ utca 106. számú épület felújítási munkáival” a 2. sz. Mélyépítõ Kft.-t bízza meg bruttó 

11.840.954.- Ft díjért. A kivitelezési árajánlat, valamint az elõirányzati összeg, a Tourinform Iroda pót-
munkái, a mûszaki ellenõri díj közötti különbözetet (1.976.219.-Ft) a tartalékkeret terhére biztosítja.

c.  „Zamárdi, Fõ utca gyalogjárda felújítási munkái 2018” közbeszerzési eljárás lezárása
- A nyertes ajánlattevõ a közbeszerzési eljárásban a 2.sz. Mélyépítõ Kft. (Siófok) ajánlattevõ, mert leg-

jobb ár-érték arány értékelési szempont szerint a legjobb ajánlatot tette 2018. október 29-i teljesítési ha-
táridõvel, így a munkával a 2.sz. Mélyépítõ Kft.-t bízza meg 37.751.700,- Ft. +27 % áfa díjért. ( A mun-
kálatok a Hírmondó megjelenésekor már folynak).

d. „Zamárdi, Fõ utcai gyalogjárda felújítási munkái 2018” kivitelezési munkáinak mûszaki ellenõrzése
- a „Zamárdi, Fõ utca gyalogjárda felújítási munkái 2018” kivitelezési munkáinak mûszaki ellenõrzésével

Sturcz Mihály mûszaki ellenõrt bízza meg bruttó 630.000.- Ft díjért.

e.  „Zamárdi Honfoglalás Emlékmûnél térburkolat kialakítása” építési munkái
- a „Zamárdi, Honfoglalás Emlékmûnél térburkolat kialakítása” tárgyban a Fecske Kft.-t bízza meg az 

építési munkák elvégzésével bruttó 4.478.376.- Ft díjért. ( A munka idõközben elkészült).

f. Közvilágítás tervezési munkák
- az alábbi munkákra vonatkozóan újabb árajánlatok beszerzését tartja indokoltnak, munkánként

maximum 150.000,- Ft áron.
- beérkezett ajánlatokról a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, Csákovics Gyula polgármester és 

Schwarcz Béla képviselõ bevonásával döntsön:

· Zamárdi, Alsópincesor közvilágítás kiépítés
· Zamárdi, Rétföldi utca közvilágítási lámpák besûrítése
· Zamárdi, Tóközi utca közvilágítás bõvítés

g. Zamárdi, Szõlõhegyi utca járdaterveinek elkészítésére megbízás
- a „Szõlõhegyi utca járdaterveinek elkészítésére” András Erik egyéni vállalkozó tervezõt bízza meg brut-

tó 590.000.- Ft díjért. 

h. Zamárdi Város Önkormányzata részére felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás el-
végzésére a TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 számú, „Helyi piac fejlesztése Zamárdiban” c. projekt meg-

valósítására vonatkozó döntés
- a felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás projekt megvalósítására ismételt pályáza-

tot kíván kiírni, mivel az eredeti döntés alapján az elsõ, majd a második helyen kijelölt cég sem vállalja
a feladat elvégzését.

i. VaZe Delikát kérelme
- megtárgyalta Zeiski István – VaZe Delikát kérelmét, és a Zamárdi, Kiss Ernõ utca 1. szám elõtti 120 m2

nagyságú önkormányzati terület burkolását zúzott kõvel a vállalkozó saját költségére engedélyezi a hi-
vatallal történt elõzetes egyeztetést követõen. A területen lévõ fatuskó kimarását a GAMESZ végezze
el az õsz folyamán.

3. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
- a Rákóczi Szövetség részére 100.000,- Ft összegû támogatást biztosít az általános tartalék terhére, me-

lyet Zoboralja területén lévõ egyik település részére kér biztosítani a magyar iskolaválasztást támogató
program keretén belül.
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4. Európa Polgáraiért Program pályázati lehetõség
- az „Európa Polgáraiért Program” pályázaton részt kíván venni.

5. Családbarát Önkormányzati Díjon részvétel
- a „Családbarát Önkormányzati Díj” pályázaton részt kíván venni.

6. Usztinov József kérelme
- Usztinov József kérelmének helyt ad, és a rendelet alapján 150.000,- Ft/év/díjért kizárólagos parkolási he-

lyet biztosít a Zamárdi, Kiss Ernõ utca A/10.-es épület elõtt. 
- A behajtási engedély a hivatal által kerül kiállításra, indokolt esetben kérelem alapján.

7. Zamárdi Szabadstrand Társasház (volt Sirály hotel) kérelme mobil hulladék tároló elhelyezésére
- a társasház kérelmére mobil faház elhelyezését hulladék tárolására az Önkormányzat tulajdonát képezõ és

a társasház által bérelt területen engedélyezi azzal, hogy a bérlet megszûnését követõen saját területükön
kell a hulladék tárolást megoldaniuk.

8. Zamárdi Szabadstrand Társasház (volt Sirály hotel) kérelme
- megtárgyalta a társasház képviselõje által benyújtott kérelmet, és a területen lévõ fúrt kút használatát nem

engedélyezi, a kút megszüntetését indokoltnak tartja.

9. Zamárdi Szabadstrand Társasház (volt Sirály hotel) kérelme
- a volt Sirály hotel melletti zöldterület GAMESZ által történõ karbantartását tudomásul veszi.

10. Varga Mónika zamárdi lakos kérelme
- engedélyezi a Zamárdi, Rákóczi utca 1. ingatlan elõtti kapubejáró elé behajtás gátló lehelyezését a tulaj-

donos, Varga Mónika kérelmére.
- az ilyen jellegû további kérelmek elbírálására felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert.

11. Arácsi Attila zamárdi lakos kérelme
- a zamárdi 085. hrsz.-ú külterületi ingatlant nem kívánja sem elidegeníteni, sem elcserélni, mivel a terület-

re jelenleg haszonbérleti szerzõdés van érvényben. 

12. MauroTenebruso kérelme fizetõparkolással kapcsolatban I.
- megtárgyalta Mauro Tenebruso vállalkozó Zamárdi, Kiss Ernõ utcai üzlet elõtti területre vonatkozó, par-

kolással kapcsolatos megkeresését, és a Kiss Ernõ utcára vonatkozóan továbbra is fenntartja a fizetõpar-
kolás szabályait a helyi rendelet alapján.

13. MauroTenebruso kérelme fizetõparkolással kapcsolatban II.
- megtárgyalta MauroTenebruso kérelmét a Zamárdi, Kiss Ernõ utcai üzlete elõtti fizetõparkolással kapcso-

latban, és úgy dönt, hogy a terület kimérését követõen amennyiben a vállalkozó parkolási igénye önkor-
mányzati területet is érint, arányos díj megfizetésére köteles az Önkormányzat felé külön megállapodás 
alapján.

14. Zamárdi 2987/33. hrsz.-ú telek (Takács István) bérbe vétele
- úgy dönt, hogy az idei évben a tavalyi tartalmú bérleti szerzõdést köti meg az Önkormányzat Takács István

tulajdonossal a Bácskai utcai területre (zamárdi 2987/33. hrsz.) vonatkozóan.
- A területen az eddigi évekhez hasonlóan a vállalkozók kapjanak lehetõséget árusításra.
- A területen a képviselõ-testület parkolást kizárólag önkormányzati rendezvényhez kapcsolódóan engedé-

lyez.
Matyikó Zsuzsa
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RÖVID HÍREK

Vastag Gáborné, Emi néni

2018. július 31-én töltötte

94. születésnapját.

Az önkormányzat nevében Kiss
Jenõné és Bemné dr. Scnneider

Mária köszöntötte fel
az ünnepeltet.

A család nevében ezúton is kö-
szönjük a város vezetésének e

kedves figyelmességét!

Üdvözlettel:
Vastag Gáborné/ Kati

Idén is köszöntöttük sok éve
visszatérõ hûséges

vendégeinket.

A fotón:
Tóthné Schlett Ildikó és

vendégei
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Szálláskatalógus 2019 és a honlap szálláshely-anya-
gának frissítése

A 2019-es szálláskatalógus anyagának összeállításá-
hoz várjuk az abban megjelenni kívánó szállástulajdo-
nosok jelentkezését. A megjelenéshez szükséges
nyomtatványok letölthetõk a zamardi.hu honlapon az
iroda szolgáltatásai menüpontban, majd kitöltés és
aláírás után e-mailben, személyesen vagy postai úton
kérjük hozzánk visszajuttatni.  Az eddig megjelent
szállásadók- a honlapon és a katalógusban megjelen-
tek is - e-mailben is kapnak értesítést az újabb megje-
lenés lehetõségérõl, és ezúton is szeretnénk felhívni
az új hirdetõk szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A
honlapos megjelenés továbbra is ingyenes, a kiad-
ványban történõ megjelenési lehetõség költségét a tá-
jékoztató levél tartalmazza majd. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el,
hogy az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásá-
rokra el tudjuk küldeni. 
Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje:
szeptember 30.
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés:
december 3.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is
köszönjük!
Horgászjegy (területi jegy) értékesítés
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Kis Város Nagy Szívvel (2008-2018) 1.500 Ft
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Pólók Zamárdi logóval, kulcstartó, hûtõmág-

nesek (fa, mûanyag), névjegytartó, strandtás-
kák, baseball sapka, 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

Nyitva tartásunk:
Szeptemberben hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig, -
hétvégén zárva- állunk kedves Ügyfeleink rendelke-
zésére.

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

Augusztus 18 - Zamárdi Strandröplabda kupa - Köszönjük szépen Hirschmann Attilának és segítõinek a ver-
seny lebonyolítását!

Mint minden évben, idén is összegyûltek a forró homokon játszani vágyók. Az idei kupa fõ kihívása tényleg a
forróság volt, lehet valami az éghajlat változásában. Szerencsére a Balaton közel, s a felfrissülés könnyen meg-
oldható.A játék jókedvûen és jó hangulatban zajlott, a csapatok sportszerûen biztatták egymást. Legmesz-
szebbrõl Nyitráról, legközelebbrõl Zamárdiból érkeztek versenyzõk. Volt, akit az egész család elkísért – ezzel
lendítettünk valamit Zamárdi idegenforgalmán is. Segítõinkre továbbra is süssön a nap simogatóan –  köszön-
jük.
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FELHÍVÁS MALSCHI VENDÉGEK FOGADÁSÁRA

Kedves Zamárdiak!

Németországi testvértelepülésünkrõl, Malschból érkezett hozzánk a megkeresés, miszerint 2019. május 30-
június 2. között a Konkordia Malsch zenei egyesület 50 fõvel ellátogatna Zamárdiba.

Ezúton szeretnénk felhívást tenni az ide érkezõ vendégek elszállásolásának segítésére. Várjuk azon csalá-
dok, szállásadók jelentkezését, akik szívesen segítenek 3 éjszakára az ide érkezõ vendégek elszállásolásában,
illetve ellátásában.

A jelentkezéseket legkésõbb október 15-ig várjuk a Tourinform Iroda elérhetõségeinek bármelyikén.

Zamárdi, Kossuth Lajos utca 16.

Telefonszám: 84/345-290, Email: zamardi@tourinform.hu

Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

szeptember

2-a, 19:00-: Vízi hálaadás a kikötõnél – Jó idõjárás esetén lámpáskészítés a helyszínen 18 órától!

3-a, 9:00: szemvizsgálat

5-e, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár

9-e, 9:30: Búcsúi térzene a templomtéren. Fellép a Tabi Fúvószenekar 

14-e, 14:00-: Egészségõr Egyesület rendezvénye

22-e, 18:00: Kiállítás-megnyitó. Berkenye-rendezvény

26-a, 9:00-: vásár

okt. 3-a, 9:00-: Szilvi használtruha-vásár

okt. 6-a, 17:00: Aradi Vértanúk útján – kerékpáros megemlékezés a Magyar Fájdalom-szobortól in-
dulva és oda visszaérkezve

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az itteni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság! 

Beszámolók, hírek

A Balatoni Játszadalom nagy látogatottsággal és
sok örömet szerezve a résztvevõknek, sikeresen le-
zajlott. Csak vázlatszerûen következzék egy rövid
visszatekintés:

Borostyánkõ-haditorna: remekül bevonták a vitézi
küzdelmekbe a férfiak a gyerekeket! Garagulya gó-
lyalábasok: jó poénokkal teli vásári komédiát tartot-
tak! Táncház: A Páva-gyõztes Haraszti ikrek, Marcsi
és Julcsi, táncos bátyjuk, Józsi üde színfoltjai voltak
rendezvényünknek, a Dió Banda pedig jó sok em-
bert táncra „kényszerített”!

A gyerekek hétpróba-versenye ismét igazolta létjo-
gosultságát, mindkét korcsoportban több mint egy
tucatnyian küzdöttek! Eredmények:
13-15 évesek: I. Balogh Zsófi, II. Kiss Kristóf, Staffler
Ármin, III. Gál László Bulcsú, Törõcsik Krisztián.  10-
12 évesek: I. Halasi Maja, II. Jancsó Kristóf, III. Ha-
lasi Hanna.

A délutáni vízi versenyekbe beszálló siófoki kézis
hölgyek közül különösen El-gaui Asma, Mireya

Gonzales, Estelle Nze minko és a magyar lányok
lopták be magukat a gyermekek szívébe. Nagyon
sikeres volt a sakkszimultán-verseny, megizzasztot-
ták a versenyzõk Jeszenszky József sakkmestert!
Az Ataru Taiko japán dobzene-együttes ismét az
egekbe szállatta fel lelkünket. Örülök annak, hogy a
játszadalom nemcsak a slágerzenének adott lehe-
tõséget, hanem a Colombre Band által egy másik
út képviselõjének is, és az „áttörés” sikeresen meg-
történt! A nyári éjszakában egy rendezvény során
ott a helye a színvonalas tûzzsonglõröknek: õk a
Lobbanáspont-duett volt! A Magyar Népmeseszín-
ház kiváló bábelõadással mutatkozott be
Zamárdiban. Kiss Balázs pedig szó szerint levette a
lábáról a gyerekeket ölyv- és uhuröptetéseivel, hi-
szen volt olyan is, hogy egy tucatnyian feküdtek a
földön egymás mellett, és a bagoly súrolva õket su-
hant át felettük. A 100 pereces korona idén is öt
perc alatt „bensõvé lényegült át”. A Brassdance
együttes latin showja méltó zárása volt idei ját-
szadalmunknak. Az itt külön nem említett progra-
mokkal is elégedettek lehetünk, és ezek is elõsegí-
tették, hogy a játszadalom kohéziója, egysége,
szellemisége ismét megvalósuljon! Külön is szólok
a szívalkotásról: körülbelül 1000 ember alkotta, és
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mivel a nyugati oldalán többen voltak, a szív aszim-
metrikus lett, éppen olyan, mintha lüktetne! Külön-
legesen szépre sikeredett! A gyermeket váró szülõ-
kért és Kolettért „dobogott”.

Szent István-napi ünnepségünk egészen nagy ér-
deklõdés mellett zajlott. Korzenszky Richárd tihanyi
bencés szerzetes atya ünnepi köszöntõjébõl egy
gondolatot emelek ki: ha létünk alapja a végtelen
Isten, nem homokvárra építkezünk, s ez érvényes
családi, települési, sõt egész nemzeti létünkre egy-
aránt. Magam csak annyit fûznék e Szent István-i és
egyúttal evangéliumi tiszta gondolathoz, azt is je-
lenti, hogy ily módon a földi létben kiáradó terem-
tésbe ágyazzuk életünket, a kiapadhatatlan égi for-
rás földi medrébe, és így nemcsak a mi kis szemé-
lyes, véges erejû küszködéseinkre kell hagyatkoz-
nunk. Így válhat optimistává életünk egészen a ha-
lálig, s így haladunk létünk beteljesedése felé.
Csákovics Gyula polgármester úr a hagyománynak
megfelelõen ezen ünnepség keretében adta át a

Zamárdiért, a város közösség életének jobbításáért
az idei érdemesülteknek a diplomát és a plakettet.
Errõl bõvebben a lap másik rovatában olvashatnak.
Az ünnepségen Kuncz László énekmûvész és
Sztankovits Béla gitármûvész mûködött közre. 

Elkészült a Közösségi Ház nagytermének új
padlózata tölgyfa parkettából. Csodaszép lett. Nem
volt olcsó, ezért minden civil közösséget, minden
kedves leendõ látogatót, közönségtagot szeretettel
kérünk, becsülje meg, hogy száz évig szolgálhassa
Zamárdi kulturális és társadalmi életét.

A Veszprémi Petõfi Színház új évadja az
õsszel elkezdõdik. Ismét indítunk színházi járatokat
a Csokonai-bérlet öt elõadására. Várom a „régiek”,
de természetesen az új érdeklõdõk jelentkezését is
szeptember 30-áig! Az új évad kínálata (nem idõ-
rendi sorrendben!) és a bérletárak a következõk: 

GP

Kirándulás Kelet-Magyarországra

Kedves Érdeklõdõk!

A fárasztó szezon után jó kikapcsolódást, feltöltõdést, sok szép élményt adhat önöknek az alábbi utazás.
Íme a terve nagy vonalakban: 

szept. 27-e: Tisza-tó (poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum) – Nyíregyháza belváros, Nyíregyháza-Sóstófürdõ

szept. 28-a: Sóstói állatkert – Tokaj – Szerencs (vár, képeslapmúzeum) – Tállya (volt évfolyamtársam kétszintes
pincéjében borkóstoló a templom alatt!) – Sóstófürdõ

szept. 29-e: Máriapócs (görög katolikus bazilika - kegyhely) – Nyírtass (Magyar Talléros Pálinka) – Nagykálló –
Sóstófürdõ

szept. 30-a: Hortobágy (madárkórház, híd, csárda, ménes, pásztorélet) – Sóstófürdõ

okt. 1-je: Gyöngyös (belváros, Mátrai borok Háza, Mátra Múzeum) - Kékestetõ

A tervbõl kitûnik, hogy nem sûrû a program, mindennap lenne benne fürdõzésre mód, és a köztes három
napban oda-vissza kb. 70-120 km-es, nem fárasztó, de látni- és élveznivalókban gazdag kirándulásokat is
tennénk. Aktív korúakat érinti: három munkanapot, tehát három szabadságnapot igényel az út.

Akit érdekel, legyen szíves, mielõbb jelezze, hogy nekiállhassak a várható létszám alapján a szállásszerzés-
nek! 

Üdvözlettel:
Gál Péter (Közösségi Ház)tsz:

+36303325009
koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu

Nóti-Fényes-Szenes: Nyitott ablak (zenés vígjáték)

Szurdi-Szomor- Valla: Diótörö és egérkirály (musical)

Moliere: Tartuffe (komédia)

Csiki Gergely: A nagymama (vígjáték)

Dan Gordon: Esõember (dráma)

Felnõtt

I.   14.500.-FT
II.  13.500.-Ft
III. 12.500.-Ft

Nyugdíjas

I.   8.700.-Ft
II.  8.100.-Ft
III. 7.500.-Ft
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A játszadalomban az alkalmi zamárdi csapattagokkal Mireya
Gonzales, Estelle Nze Minko, Elghaoui Asma és más siófoki kézis
lányok.

Kezdõdik a sup evezõsverseny!

Játszadalom Az idei szívszervezõk majdnem teljes csapata.
(Fotó: Hirschmann Attila) 

Perec 100 perecbõl készített korona bemutatása. (Fotó:
Hirschmann Attila)

Eltelt öt év, és nagyon szeretném, ha a Zamárdi Hír-
mondó olvasói megismerhetnék azt a tevékenységet,
mely most már szinte hagyománnyá vált - a város nyá-
ri kínálatát színesíti, sok egyéb program mellett...
Van-e csodálatosabb, örömtelibb annál, ha az ember
önfeledten játszhat? 
Ismerünk-e boldogabb idõt annál, ha alkothatunk va-
lami szépet? Ha megszûnik az idõ, szárnyal a képze-
let, és ezrével sorjáznak az új meg új ötletek... Min-
denkinek szüksége van arra, hogy megmutathassa, mit
tud, hogy milyen ügyesen formálódik keze alatt az
anyag, hogy alakul át, és hogy lesz belõle valami egé-
szen különleges, egyéni mû...
Egy tárgy... egy kép... egy játék... ami eddig nem léte-
zett, és most a teremtõ ember létrehozta... és milyen
gyönyörû lett!
Színes, formás, vidám és jó ránézni! Öröm megkeres-
ni a helyét, oda kerüljön, ahol mindenki láthatja, vagy
valakinek oda lehet adni, akit szeretünk, és aki boldo-
gan fogadja majd, mert értékes... gazdag képzeletünk
eredménye...
Ilyesmik jártak a fejemben a kezdetekkor - hiszen ma-
gamról is tudom, hogy mit jelent számomra az alko-
tás, micsoda ereje van, mennyi energiát ad, mennyi
örömet tud szerezni mindenkinek!

2014 nyara elõtt adtam be - az Önkormányzat által ki-
írt pályázatra - az elsõ kézmûves-foglalkozás terveze-
temet... Köszönet érte.
Természetesen a célja az volt, hogy a vakációban is ér-
telmes, hasznos tevékenységet nyújtson gyerekeknek,

felnõtteknek, Zamárdiban élõknek és nyaralóknak
egyaránt.
Az elnyert támogatás akkor fedezte az anyagköltsé-
get, mely egy hét változatos tevékenységéhez szüksé-
ges volt (ez ma már, 2018-ban másként van!)

Nagyon sokan vettek részt a foglalkozásokon! Jöttek
tanítványaim, az iskolások- alsósok és felsõsök egy-
aránt-, de a kicsi testvérek is,óvodás korúak, meg ve-
lük anyukák, nagymamák, nagypapák is, helyiek és
nyári vendégek is.
Így alakult ez a késõbbi évek során mindig!
A végelszámolásnál pedig - nagy örömömre - kiderült,
hogy minden évben több mint száz tárgy készült el, és
büszke tulajdonosaik haza is vihették azokat.

Átnéztem - a kezdetektõl -, hogy mi mindennel dol-
goztunk. Most egy hosszú felsorolás következik, de
szerintem nem unalmas tallózni ebben a hihetetlen kí-
nálatban: 
- agyag (a legeslegengedelmesebb anyag, melyet so-

sem lehet elrontani a formázás során),
- gézgipsz és gipsz (akinek már tört el valamije, és 

ezzel rögzítették, nincs valami jó emléke róla, de 
lenyomatokat készíteni vele- csodás játék),

- alumíniumhuzal (könnyû, jól alakítható),
- mikrokarton (erõs, jó tartása van, bármi építhetõ 

belõle),
- hungarocell (mindenféle formában- apró és na-

gyobb gömbök vagy síklapokként is- a kreativitást 
szolgálják),

Kreatív kézmûves tábor
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- bambusz (hosszú és vastagabb pálcák vagy vékony, 
hajlítható formában),

- különbözõ papírok: a dipa, a színes-, a hab- és a 
sörkartonok, 

- fémlemez, 
- különbözõ pamutok és textilek, 
- üveg (síklap és palack formában), 
- falapok, balzafa, 
- tükörfólia, 
- dekorplexi, gyöngyök, csillámok, 
- a különbözõ ragasztók: technokol, pattex, csempe-

ragasztó, 
- a sokféle festék: tempera, akril, fapác, lino, nyom-

dafesték...stb.

Aki még eddig kitartott és olvassa a cikket - valamint
nem látta saját gyermeke, unokája, ismerõse alkotását
elsorolnék néhány elkészített tárgyat, mi mindent csi-
náltunk eddig... közel negyvenféle  mû született:
- Gézgipszkéz (megõrzi a kicsinyek és nagyok kezé-

nek alakját, és gyönyörû festmény kerülhet rá),
- kenderkötéllel és színes pamuttal beszõtt lufi, (a

csiriz rögzíti a fonalakat és megõrzi a gömbformát)
- drótból kialakított képzelt állatok (tanulságosak és 

nagyon viccesek), 
- elõre elkészített - általam agyagból formázott és ki-

égetett arcok, mértani formák, gyümölcsök, ágak 
sokaságából válogathattak mindazok, akik aztán 
ezekbõl faliképeket alkottak, aztán kifestették.

- Készítettünk játékokat is: mozgó manókat, „Csúszó
Csillát“, labirintust pályát golyónak, gyöngyös lep-
két, kaméleont, sárkányt, Naptotemet, ehetõ ruhá-
kat, monotípiát, színes spirál könyvecskét különle-
ges formák kivágásával, pilleszobrokat és felhõjáró-
kat, gyümölcskosarat, papírnyomatokat, selyem-
kendõt, díszdobozt, ... nem is folytatom...

Mindezek a tevékenységek lebonyolítása hatalmas
munkát és idõt igényel, a különbözõ anyagok beszer-

zése több hetes feladat. A legutóbbi alkalommal elõ-
ször a „Naposzlop“ megalkotásánál 83 kis agyagtárgy
készült el, melyeket egyenként át kellett vizsgálnom,
mert a bérégetésnél a keramikus nem égeti ki ezeket,
ha felmerül a gyanú, hogy a kemencében szétrobban-
hatnak!...
A felkészülés, ötletelés során nagyon fontos, hogy
mindig új legyen a feladat, és mindig érdekes és izgal-
mas, melyet nem lehet megunni...

Majdnem minden évben a helyi TV operatõr-szer-
kesztõje készített egy rövid kis filmet a programról,
idén szeptemberben kerül majd adásba a tudósítás.
Köszönet érte, valamint a Közösségi Ház üzemeltetõ-
inek is, mert otthont adtak a foglalkozásoknak.

Remélem, a 2019-es évben is megrendezésre kerül a
kézmûves hét,hiszen úgy érzem, a nyári programok
között megvan az igény rá.

Köszönettel:

Bodrogi Éva
rajz- vizuális-kultúra tanár
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Kis szél, sok vitorlázó és tengernyi jókedv.

Néha feltámadó, de alapvetõen könnyû szélben
zajlottak a IV. Svert Kupa Zamárdi futamai au-
gusztus 11-12-én. Hatalmas flotta érkezett
Zamárdiba, hogy ismét részt vegyen a Balaton
legrégebbi - ma is aktív - vitorlásversenyén.

Azt már a magas számú online nevezésbõl sejteni
lehetett, hogy sok svertes hajó Zamárdi partjai felé
veszi az irányt ezen a hétvégén, s valóban a pénte-
ki nevezési nap vége felé már sorban álltak a jelent-
kezõk a Bácskai utcai kikötõben. A mobil mólóhoz
sorra érkeztek a Balaton távolabbi szegleteibõl a
hajók, és az este nyolc órai kormányosi értekezlet-
re meg is telt a terület. Náray Vilmos versenyvezetõ
részletesen ismertette a szombati túraverseny me-
netét, majd mindenki futhatott a hajójához, mert az
est leszálltával érkezõ erõs szél bizony megrángat-
ta a laza köteleket. Szerencsére nem történt semmi
baj, csak a hajnali felhõszakadás áztatta alaposan a
kikötõt. 

Szombat reggelre elvonult a vihar, s még újabb ne-
vezõ egységek érkeztek, mint például a Soponyai
Géza kormányozta, Bolero nevû 25-ös Jolle. Ennek
a hajóosztálynak a Svert Kupa ranglista-verseny is
volt egyben, komoly mezõny gyûlt össze
Zamárdiban. Végül a Dell túraversenyre összesen

132 különféle egytestû svertes hajó és - külön érté-
kelésben - kisebb katamarán nevezett.

Díjak és emlékezés

Reggel 10-kor kifejezetten kellemes szélben rajtolt
a mezõny, de aztán lassan gyengült a légmozgás.
Így nagyon jól jártak azok, akik az elsõk közt rajtol-
tak. Például a Diószegi Zoltán kormányozta Szár-
nyas Kenguru nevû Nacra Carbon 20-as katama-
rán, akik a többtestûek közül elsõként teljesítették a
Zamárdi-Ezüstpart-Szántód-Tihany-Zamárdi pályát.
Az egytestûek mezõnyét a Belight 18ft Skiff vezette,
a korábbi Európa-bajnok Ujhelyi-Gáspár Miklós irá-
nyításával, s meggyõzõ fölénnyel nyerték a ver-
senyt, így õk vitték haza idén a Svert Kupát is. Mind-
két hajó legénysége az aranyérem mellett egy-egy
értékes Dell laptopot is átvehetett a szombati díjki-
osztó ünnepségen. A 10.30-kor rajtoló Ifjúsági túra-
versenyre elég kevés egység érkezett, õk viszont
egy rövidebb - légvonalban mintegy kilenc kilomé-
teres - pályán futottak, s így szinte mindenki végig-
ért.

Az este hét órai díjkiosztóra nagyon sokan jöttek,
teljesen megtelt a kikötõ területe, s több százan fi-
gyelték, amint a verseny fõvédnöke, Csákovics
Gyula polgármester átadta az érmeket. Az Ifjúsági
verseny egytestû kategóriáját a Lászlófi Levente

IV. SVERT KUPA 
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kormányozta hajó nyerte, míg a
többtestû kategóriában a Tácsik
Máté irányította katamarán gyõ-
zött, így õk kapták a Dell Alien-
ware nyereményeket is. Zamárdi
legjobb kormányosa Nánási Ba-
lázs lett, így õ vehette át az idén -
nemrég elhunyt kiváló sporttár-
sunk és a Svert Kupa Vitorlás
Egyesület alapító tagja - Harsay
János emlékére alapított vándor-
díjat Jani fiaitól. Az elsõ Svert Ku-
pa gyõztesének emlékére alapí-
tott Margó György vándordíjat  a
legjobb klasszikus hajó, a Fabatka nevû 25-ös Jol-
le kormányosa, Kalfsbeek-Dobóczi Anna kapta. A
díjkiosztó végére is maradt még egy ünnepélyes
pillanat, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökének ok-
levelét kapta Csákovics Gyula, a balatoni vitorlázás
hagyományainak megõrzésében végzett munkájá-
ért.

A részletes eredmények a svertkupa.hu oldalon, il-
letve a verseny hirdetõtábláján a Bácskai utcai kikö-
tõben olvashatóak. 

Ezután következett a hagyományos vacsora és
koccintás a vízparton, ismét összejött a svertes ha-
jók lelkes csapata egy igazán jó hangulatú beszél-
getésre, ünneplésre.

Színes szalagok a víz felett

Vasárnapra két futam volt betervezve a Natur
Zitrone pályaversenyre, de végül csak egyet sike-
rült lebonyolítani a leálló szélben. A rendezõk a me-
zõnyt négy csoportra osztották, s színek szerinti lo-

bogókkal rajtoltatták a trapéz pályán. Minden hajó
kapott egy baumra köthetõ szalagot is, így nem volt
kavarodás a sokféle egységbõl álló mezõnyben. 78
hajó nevezett a pályaversenyre, s az induló egysé-
gek legénysége kifejezetten lelkesen vágott neki a
jól kitûzött pályának, bár  lassabb csoportnak végül
rövidíteni kellett.

Így viszonylag korán következett a díjkiosztó, ahol
összesen 11 hajóosztályban hirdettek eredményt, s
a gyõztesek egy-egy értékes NaturZitrone ajándék-
csomaggal térhettek haza. A részletes eredmények
szintén a svertkupa.hu oldalon, illetve a verseny hir-
detõtábláján a Bácskai utcai kikötõben olvashatók. 

Ezek után már csak az elmaradhatatlan búcsú kö-
vetkezett: Jövõre veletek ugyanitt!

A Svert Kupa Vitorlás Egyesület ezúton is szeretné
megköszönni Zamárdi Város Önkormányzatának a
sok segítséget a verseny lebonyolításához, A
Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesületnek, hogy
vigyáztak ránk, a Magyar Vitorlás Szövetségnek pe-

dig a szakmai támogatást.

Természetesen köszönjük a
sok támogatást a Svert Kupa
szponzorainak is:
a Dell, a Heineken és a
NaturZitrone, a Stihl, a
Wellis, a Wellensteyn, a T-
Systems, a Zimek, a Vízvonal
Kft, a Pécsinger szõlõbirtok,
a Totel segített, hogy létrejöj-
jön a IV. Svert Kupa, melynek
médiatámogatói a Rádió1, a
Porthole és az Aqua Magazin
voltak.
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„Berkenye Zamárdi Alkotókör’’  Egyesület hírei

Események változása

2018 õszén Egyesületünk több, a zamár-
di Rendezvénytervben is megjelent, ter-
vezett programját kénytelen megváltoz-
tatni programtorlódások miatt. A vál-
tozás a következõ három eseményt érin-
ti, illetve az események az itt közreadott
idõpontokban lesznek megtartva: 2018.
szeptember 22-én, szombaton 18 órai
kezdettel Nádas József kaposvári festõ
kiállításának megnyitója. Az ugyanerre
az idõpontra tervezett Czigány György,
Simon Erika és Paska Csaba plébános úr
estje elmarad.

2018. október 27-én szombaton 19 órai
kezdettel lesz látható Orbán Erika: A
zokni címû nagy sikerû vígjátéka a Tabi
Színjátszó-kör elõadásában. Az esemény
az 1970-es években játszódik, bemutatva a kor egyik jel-
legzetes arcát, és a félreértések sorozatából eredõen lesz al-
kalmunk bõven nevetni. 

2018. november 17-én, szombaton 16 órai kezdettel
Emlékkiállítás és megemlékezés az elsõ világháború befe-
jezésének 100 éves évfordulójára. Albert Ferenc budapesti
világháború-kutató kiállítása, filmvetítéssel egybekötve.
Különösen fontosnak tartanánk a diákok részvételét Albert
Ferenc kiállításán és a háborús, történelmi események

helyszíneit bemutató anyag megtekintését.
Figyelemmel a váratlanul közbejött változásra és a Közösségi
Ház rendezvényeire, fenti módosítással igyekeztünk al-
kalmazkodni.
Ennek kihatásaként elmarad Veit Judit Ablakok fotókiállítása
és Szakáli Anna: A kert gondnoka könyvbemutatója. Az
elmaradt eseményeket 2019-re tesszük át. 
Továbbra is szeretettel várjuk a somogyi alkotók munkássága
és mûvészete iránt érdeklõdõ Kedves Közönségünket!

Berkenye-kör

Fotó: Szili Józsefné Zsuzsa
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

A Zamárdi Egészségõr Egyesület gyalogló csoportja
vagyunk. Örömmel jelentkeztünk a 40 + 40 országos
felhívásra, mert teljesíthetõnek  és - nem utolsó sor-
ban- mozgásra, az egészséges életmódra
ösztönözõnek találtuk. A felhívás tárgyát képezõ
távot könnyedén és szívesen teljesítettük, ugyanis
egyesületünkön belül mûködik egy „kemény mag”,
akik – szombat, vasárnap kivételével – naponta tapos-
sák a kilométereket. Tavasszal és nyáron reggel  7
órakor, õsszel , télen délután 14 órakor indul a
gyalogló csapat. Egyik csoport Zamárdi dombvidékét,
a másik a Balaton – partot járja. Idõjárástól függõen
2, 8 km /kiskör/ , 4,5 km /nagykör/ a napi sétánk
hossza. A „kemény mag” tagjai egy – két fõ kivételé-
vel már elkerülték a 60. sõt a 70. életévüket.
Gyaloglásunk  kedvelt kiinduló vagy célpontja
Zamárdi ez évben átadott Egészségkertje.

Gyalogló (EMMI)

Kedves Kirándulók!

Szeptember 23-án reggel 3/4 5 órakor
találkozunk a Paprika csárda elõtt.
Indulás 5 órakor Bükkszentkeresztre.

A kétnapos útra csoportos balestbiztosítást nem
kötünk, aki akar, egyénileg megteheti.
Szeptemberi összejövetelünkön, 10-én még
egyszer röviden ismertetem a kirándulás
részletes tervét.

SZÛRÉSEK!

A Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós
Osztálya egyesületünkkel közösen 

november 20-án

komplex szûrést szervez. Mammográfiai vizs-
gálatra az ebben az évben esélyes személyek
behívót kapnak. Akik a csontsûrûségi szûrést
is igénybe kívánják venni, beutalóról gon-
doskodjanak!
Takácsné Horváth Szilvinél 17 óra után a
06/30/850-9911 telefonon a születési adatok és
a  TAJ -szám leadásával lehet jelentkezni.

Határidõ: szeptember 18. 
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Az elõadás címe: 900 hónap

Rövid összefoglaló:

Dolgozni vagy élni? – Az elvárások közt szabadon 900 hónapon át!
Sokan a nagybetûs ÉLET derekán szembesülnek azzal, hogy nem meg-
felelõen osztották be idejüket, életük történéseit. Ilyenkor azt mond-
ják: “Túl sokat dolgozom, pedig élni is szeretnék! Vagy jó lenne feszült-
ségmentesen élni, de sokat dolgozom.”
Miért teszek olyan dolgokat, amelyeket nem kéne, és miért nem teszek
meg olyanokat, amelyek fontosak? Szabad vagy, de mégsem azt az éle-
tet éled, amelyet értékes emberként igazán szeretnél?
Lehet egyensúlyt találni?

Erre ad választ a 900 hónap program/ elõadás
Elõadó:

Novák Csaba coach, tréner, elõadó

Az elõadás címe:

A gondolat teremtõ ereje-gyó-

gyító és betegítõ gondolatok.

Rövid összefoglaló:

A gondolat teremtõ ereje egy

természeti törvény. Elménk

mûködésének köszönhetõen

feltartózhatatlan és könyörte-

len. Az uralkodó gondolat meg-

valósulása törvényszerû, nem

mindegy hát, hogy „mi jár a fe-

jünkben“?

Gondolataink akár beteggé is

tehetnek bennünket, vagy segít-

hetnek az egyensúly megtartá-

sában, a gyógyulás elérésében.

S, mindez úgy zajlik bennünk,

hogy nem is vagyunk tudatában!

Mely gondolatok  gyógyítanak

és melyek betegítenek meg?

Hogyan lehet ezt a folyamatot

befolyásolni és a javunkra fordí-

tani? Errõl szól az elõadás.

Elõadó:
Dr. Darnói Tibor
holisztikus orvos.
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NABE HÍREK

A Balaton vízszintjének jelenlegi, 110 centiméteres
szabályozási szintjének 10 centiméterrel történõ eme-
lését vizsgálta meg egy környezeti hatástanulmány,
melynek kapcsán a veszprémi járási kormányhivatal
hat balatoni településen tartott közmeghallgatást. 

Balatonfüreden, Badacsonytomajban, Keszthelyen,
Fonyódon, Balatonföldváron és Siófokon tartott a
Veszprémi járási kormányhivatal közmeghallgatást az
elmúlt két hétben az Országos Vízügyi Fõigazgatóság
egyik KEHOP-programja keretében készült környe-
zeti hatástanulmányról, mely azt vizsgálta, milyen kö-
vetkezményekkel járna, ha a Balaton szabályozási

szintjét 120 centiméterre emelnék. A tanulmány ké-
szítõi nem találtak környezetvédelmi szempontból ki-
záró okot. A Nõk a Balatonért Egyesület (NABE) üd-
vözli az eredményt, annál is inkább, mert a szabályo-
zási szint emelését elsõként a NABE javasolta már a
2000-es évek elején, hogy megelõzhetõ legyen a
2000–2004 idõszakban kialakult alacsony vízszint – is-
mertette Hajósy Adrienne geofizikus–mérnök, a
NABE vízügyi programvezetõje, aki elmondta, az
egyesület kérte, hogy beton mûtárgyak építése helyett
hagyják meg a természet önszabályozó mechanizmu-
sának mûködését.

– A Balaton szép és fontos példáját mutatta az öngyó-
gyításnak, a 2003-ra kialakult alacsony vízszintet már
2005-re kijavította a természet: a csapadék néhány
hónap alatt föltöltötte a tavat, mert zárva volt a Sió
zsilipje. Egyúttal a széles nyilvánosság szembesült
azzal, hogy egy környezeti probléma esetén nem kell
azonnal költséges mûszaki beavatkozások terveit – a
Balaton esetében például a Rábából vagy a Drávából
történõ vízpótlás – egyedüli lehetõségként beállítani –
véli a NABE programvezetõje.

– A magasabb szabályozási szint próbaüzeme már két
éve tart. A két év alatt megszívlelendõ tapasztalatot
szereztek szakemberek és civilek egyaránt. A hatás-
tanulmányban is tárgyalt, nem ökológiai jellegû jelen-
ségek (hullámzás, vízlengés, kiöntés) miatt szükséges
mûszaki beavatkozások halaszthatatlanná váltak,
különösen azért, mert évtizedek óta nem valósították
meg a jelenlegi szinthez szükséges intézkedések nagy
részét. A tanulmányban nem is tettek különbséget,
hogy a partvédõmûveket, a csapadékvíz-elvezetõ
hálózatot, valamint a befolyó vízfolyások rendszerét
érintõ munkák mekkora hányadát okozza a múlt
hanyagsága, és mekkora hányadát a szabályozási szint
mostani, 10 centiméterrel történõ növelése.

Másrészt szembesülhettünk azzal is, hogy mekkora
károkat okoz a szabályok be nem tartása. Az idei év
elején nem nyitották ki idõben a zsilipet, a Balaton
szintje huzamos ideig 133 cm volt, ami jelentõs
károkat okozott a part menti mély fekvésû
területeken -hangsúlyozta Hajósy Adrienne, hoz-
zátéve a 120 centiméteresre szabályozott vízszint elfo-
gadtatásáig még több hatósági engedélyre lesz szük-
ség, azonban a ténylegesen megvalósuló szabályozási
szintnövelés igéretes eredményeket hozhat.

Forrás:http//www.veol.hu

2005 2010 20152000

Fotó: Nagy Lajos / Napló
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A NABE zamárdi cso-
portjának tagsága szívbõl

gratulál cso-
portvezetõnknek, Kajdi

Tiborné Icának augusztus
20-án kapott „Zamárdi

városért“ kitüntetéséhez!

Felhívás

A NABE zamárdi csoportja
egynapos kirándulást

szervez a Plitvicei tavakhoz.
Idõpontja:

2018. szeptember 30-a,
vasárnap.

Jelentkezési és fizetési
határidõ:

2018. szeptember 10.
Útiköltség idegenvezetés-

sel: 12500 Ft+ 160 kuna/ fõ
belépõ.

Jelentkezni lehet: Kajdiné
Icánál a 30-947-2925 és

Tóthné Ildikónál a

30-313-8310 telefon-
számokon, valamint e-mail-

ben

Kránitz Tímeánál:

tkranitz@gmail.com

BARÁTI KÖR HÍREI

25 éves a Zamárdi
Baráti Kör

1993. október havá-
ban néhány lelkes,
Zamárdit szeretõ
nyaralótulajdonos
Bíró János vezeté-
sével megalakította

a Zamárdi Baráti Kör civil szervezetet.
A szervezet céljának tûzte ki a nyaralótelep fejlõdé-
sének elõsegítését, a tagság érdekeinek képvisele-
tét és a község vezetésével való kapcsolattartást.
Az eltelt 25 év alatt a község mára már 10 éves vá-
rossá fejlõdött, lakóinak és nyaralóinak száma is je-

lentõsen nõtt, de a Baráti Kör célja alapvetõen nem
változott. Néhány meghatározó egyéniségtõl halá-
luk okán búcsúzni voltunk kénytelenek, így nincs
már közöttünk Bíró János alapító és Bodolay Mária
korábbi elnök sem, de sok, alapításban résztvevõ
„veterán” még részt vesz a munkában. Sajnálatos,
hogy a fiatalabb generáció kevésbé fogékony a
„közügyek” iránt, de a tagság kiegészült helyi lako-
sokkal is, ami segítséget jelent a városvezetéssel
való együttmûködésben, a közös „hang” megtalá-
lásában.

A jubileumi közgyûlést a Balaton partján július 14-
én tartotta a Baráti Kör, ahol a foci VB döntõ ellené-
re is sokan megjelentek. A hivatalos napirendeken
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Lurkók, Vitorlára!

Augusztus 19-én, utoljára szálltak hajóba a jelentkezõ
gyerekek a Bácskai utcánál a Lurkó program
keretében. A Lurkó program szervezõi nyaranta 5
alkalommal ingyenesen elviszik vitorlázni a jelentkezõ
gyerekeket, hogy megkedveltessék velük a hajózás
élményét. A programot szórólapok és plakátok nép-
szerûsítik a Tourinform segítségével, így mára már
„törzsvendégek” is részt vesznek a hajózásban.

Idén meglehetõsen mostoha  idõjárásban  indult a
program, a viharok miatt 2 eseményt is vissza kellett
mondani júliusban, de az augusztusi hajózások nagy
látogatottság mellett megvoltak, a lurkók nem kis
örömére. „Sövény kapitány” irányítása mellett a
lurkók kormányoztak, ha kellett, kicsit evezõvel
rásegítettek a szélre, és kiválóan érezték magukat a
rekkenõ hõség ellenére is.

A program ebben az évben már túljutott a 10 éves
jubileumon, és reméljük, hogy a gyerekek kedve
töretlen marad, mindig lesz, aki még nem hajózott, és
kipróbálja ezt, és mindig lesz kapitány és hajó, aki
elviszi a vállalkozó kedvû hajósinasokat egy ingyenes
hajózásra a vakáció napjaiban.

margó

túlmenõen a fórumon sok értékes javaslat és észre-
vétel is felmerült, melyet az õszi szezonban az el-
nök továbbit a városvezetés felé.
A fizetõ parkolás megosztotta a tagságot, de azzal

mindenki egyetértett, hogy a fejlõdést valamilyen
forrásból biztosítani kell az üdülõvárosnak.
A tagság kifogásolta, hogy a Bácskai utcai fejlesz-
tések megtorpantak, holott ezek tervezve voltak, és
nagy szükség lenne erre az egységesen szép
strandterület érdekében. A rendezvénytér végleges
arculatának kialakulása a saját rendezvények szín-
vonalát is emeli, melyet az üdülõk örömmel fogad-
nak.
Sokan érdeklõdtek az arculati kézikönyvben megje-
lent helyi védettségû épületekkel kapcsolatosan,
mert csak innen értesültek, hogy nyaralóvillájuk he-
lyi védettséget élvez.
A régi „közökben” lakók kérték, hogy évente ellen-
õrizzék a közök útállapotát, és ahol ez szükséges,
javítsák ki az utat függetlenül attól, hogy a csapa-
dékvíz-elvezetés egyelõre nem megoldott, ami
alapvetõ oka az utak romlásának.

A fesztiválok „lerágott csont”, de a B My Lake elköl-
tözését senki nem sajnálta.  
Mindenki értékelte az utolsó 10 év fejlesztéseit mind
a parti sávban, mind az ófaluban egyaránt.

A közgyûlés hivatalos részét követõen a tagság ki-
váló pörkölt, rétes és italok mellett (köszönet érte a
szakácsmestereknek) tovább beszélgetett, termé-
szetesen Zamárdiról, a szezonról, a nyaralásról és
a családról.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a város-
nak a sátrakért, padokért, melyek alatt a „rendha-
gyó” közgyûlést megtarthattuk.
Reméljük, hogy a kialakult 25 éves együttmûködés
eredményeként a város tovább szépül és fejlõdik,
minden itt lakó és nyaralótulajdonos javára egy-
aránt.

margó



2018. szeptember 21.oldal Zamárdi Hírmondó

VÁCI AUTÓ SPORTEGYESÜLET HÍREI

Súlyos baleset a motorcsónak
Eb futamon Tallinban.

Július 28.29-én rendezték meg a motorcsónak
O-250 Európa bajnokságot Tallinban, ahol Bodor
Péter is esélyesként indult.

8 nemzet 14 versenyzõje nevezett a viadalra, ahol 4
futam alapján dõl el, ki lesz a 2018. évi  Európa-
bajnok. A szabadedzésen már nyilvánvaló volt,
hogy Péter esélyes a cím ismételt elnyerésére,
azonban a rendezõk egyetlen mért edzést biztosí-
tottak, ami kockáztatásokra kényszerítette a
mezõnyt. 

A németek fiatal, de esélyes versenyzõjének hajója
az egyenesben felrepült a levegõbe és egy dupla
szaltót követõen a vízbe csapódott. A versenyzõ
kirepült a hajójából, és olyan szerencsétlenül esett
a vízbe, hogy eszméletét vesztette. Csak a mentést
követõen derült ki, hogy súlyos gerincsérülést
szenvedett és helikopterrel azonnal kórházba szál-
lították. A mûtéteket követõen sem tért magához,

és kómában fekszik jelenleg is, az orvosok nem sok
reményt fûztek felépüléséhez.

A rendezõk a versenyt azonnal felfüggesztették, és
másnap lemondták, így 2018 évben nem hirdetnek
EB gyõztest.

Péter hazaérkezett, és teljes erõbõl készül az uk-
rajnai világbajnoki futamra, melyhez ezúton is sok
szerencsét kívánunk.

Siker 2 keréken a „24 órás Ba-
laton Mountain-bike” váltóver-
senyen. 

Zánkán rendezték meg a „24
órás Mountain-bike váltóver-
senyt” hatalmas érdeklõdés és
részvétel mellett. A versenyen kü-
lönféle kategóriák versenyeztek,
de a legnehezebb váltóverseny a
24 órás folyamatos futam, ahol a
nevezett csapatok versenyzõi 24

órán keresztül váltották egymást
a kijelölt körpályán.  A cél a leg-
több mért kör teljesítése volt 24
órás folyamatos tekerés alatt. 

A Váci Autó kerekesei közül 3 fõ,
Csomó Róbert, Csomó Tibi és
Szabó Kornél is szerepelt az Autó
Expressz csapatában. A
szokolyai fiúk már a verseny elsõ
részében egy kevés elõnyt sze-
reztek, de defektek, láncszakadá-

sok miatt a verseny az utolsó kö-
rökig nyílt volt. Végül 100 kört tel-
jesítve elsõként futottak a célba
vasárnap déli 12 órakor; ezzel
megnyerték kategóriájukat, és je-
lentõsen javítottak elõzõ évi sze-
replésükhöz képest.

Gratulálunk a kerekesek kiemel-
kedõ eredményéhez, és a továb-
bi versenyekhez jó idõt és kitar-
tást kívánunk!
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A Szent Kristóf Pincészet és Rendezvényközpont mindenkit szeretettel vár 

2018. SZEPTEMBER 15-én, szombaton 

a II. SZENT KRISTÓF SZÜRETI MULATSÁGRA ÉS BÁLRA

Program: 

13.00-18.00 CSALÁDI SZÜRETI MULATSÁG
Benne: 

· Gyermekeknek szüreti népi játékok és óriás buborék játszóház
· Lovas kocsikázás
· Bográcsozás, grillezés a kertben
· Tavalyi borok kóstolása

13.00-15.00 Zenés szüret a pincészet melletti szõlõben 
15.30 Szõlõdarálás, préselés, mustkóstolás 
16.30 Borkút Néptáncegyüttes mûsora táncházzal

18.00-20.00 SZÜRETI VACSORA HÁTTÉRZENÉVEL 
(Elõzetes asztalfoglalás szükséges!)

21.00 SZÜRETI BÁL Nagy Tibor zenekarával 
Sztárvendég: BÓDI GUSZTI és MARGÓ 

Belépõdíj a bálra:990,- Ft, mely 1 pohár pezsgõre váltható.
————————————————————————————————————

SZÜRETI VACSORAMENÜ-AJÁNLAT 

Vendégváró pogácsaválogatás, üdvözlõ pálinka

Menü 1.
Élõétel: Szüreti Szt. Kristóf Vidéki ízelítõ
(házi sonka, házi szalámi, füstölt kolbász, sült császár, disznósajt, kecske sajt, savanyított
zöldségek, kovászolt kenyér)
Fõétel: Grilltál
(zöldfûszeres csirkemell, ropogósra sült csülök, sertés flekken, fóliás burgonya fûszeres
túróval töltve, pirított zöldségekkel, mustár szósszal és mézes-csípõs mártogatóssal)
Desszert: Fahéjas almás sütemény és szilva fagylalt diós pite morzsán

Menü 2.
Leves: Vargánya-krémleves mustban párolt libamájjal
Fõétel: Grilltál
(zöldfûszeres csirkemell, ropogósra sült csülök, sertés flekken, fóliás burgonya fûszeres túróval
töltve, pirított zöldségekkel, mustár szósszal és mézes-csípõs mártogatóssal)
Desszert: Szõlõs kalács puding vanília szósszal és fekete szederraguval

Menüár: 6.590,- Ft

A szüreti bálon a vacsoravendégek külön díj nélkül vehetnek részt. 
A bálon való részvételi szándékot a foglaláskor kérjük jelezni. 
A program kedvezõtlen idõjárás esetén is megrendezésre kerül.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

További információ és asztalfoglalás:
Szent Kristóf Pincészet és Rendezvényközpont
8621 Zamárdi, Alsó pincesor
Tel: 00 36 30 335 3553, 0036 70 638 2202
www.stkristof.com 
www.facebook.com/stkristof 
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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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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

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
2018. szeptember

Katolikus miserend
Plébániatemplom:

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

Városi Könyvtár
Zamárdi, Fõ utca 115.

e-mail:konyvtar@zamardi.hu
telefon: 84-545-014

Nyitva:
Kedd: 8-12, 13-16

Szerda: 9-12, 13-16
Csütörtök: 9-12, 13-16

Péntek: 8-12, 13-16
Szombat: 8-12

Takarítás

Tel.: 06-30-388-7019

Villanyszerelés, javítás

Ifj. Major Gyula

Tel.: 06-30-2046-810

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. szeptember 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

Csütörtök.: 19.00
Péntek.:  7.30
Szombat:  19.00
Vasárnap:  8.30

Kápolna:

Vasárnap: 11.30
Balatonendréd:

Vasárnap: 10.00


