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Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kíván
Zamárdi Város Képviselõ-testülete.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. október 29-i ülésérõl

A képviselõ-testület:

1. 2018. évi médiaterv megvalósulása
- tudomásul veszi a Zamárdi Tourinform Iroda, 

Közösségi Ház és Városi Könyvtár beszámolóját a 
2018. évi médiaterv megvalósulásáról.

2. Adventi idõszakra vonatkozó faház árajánlat megtár-
gyalása

- megtárgyalta az adventi idõszakban a Szabadság téren 
árusító pavilon (faház) beszerzését, és az árajánlat 
alapján bruttó 351.680,- Ft összegû vételárat biztosítja 
annak megvásárlására a 2018. évi költségvetés terhére.

- az idei évben jégpályát nem kíván üzemeltetni.
- felkéri a Tourinform Iroda vezetõjét, hogy az adventi 

idõszakban (hétvégéken) a faház mûködését és a térre 
kihelyezett színpadon mûsorok szervezését bonyolítsa le.

3. Malschi vendégek fogadása 2019
- egyetért a 2019 tavaszán Zamárdi településre látogató 

malschi vendégek ellátásával kapcsolatban az alábbi-
akkal:

• az 50 fõ fogadásával egyetért. Azoknak a személyeknek,
akik nem szállásadó családoknál fognak lakni, lehetõleg
egy közös helyen keressen a Tourinform Iroda szállást.
A közös szálláshely díját az Önkormányzat vállalja, kivé-
ve a Wellamarin Hotelben megszállt vendégek után fize-
tendõ szállásdíjat. 

• egyetért a közös programok, kirándulások és naponta a
reggeli és vacsora Önkormányzat részérõl történõ biz-
tosításával.

4. Talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet-tervezet elfo-
gadása

- a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szó-
ló önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadja, és felké-
ri Zamárdi város jegyzõjét a tervezetekkel kapcsolatosan
jogszabályban elõírt véleményeztetési eljárás lefolyta-
tására.

5. Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet-tervezet elfo-
gadása

- a Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati ren-
delet-tervezetét elfogadja, és felkéri Zamárdi város 
jegyzõjét a tervezetekkel kapcsolatosan jogszabályban 
elõírt véleményeztetési eljárás lefolytatására.

6. A 2019/2020-as tanévre vonatkozóan az iskolai 
körzethatárok megállapítása

- a 2018/2019-es általános iskolai körzethatárokon nem 
kíván módosítani, ezért azokat tartja érvényben a 
2019/2020-as tanévre vonatkozóan is.

7. Bene Zsolt r.alezredes kinevezése
- megtárgyalta a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság 

Rendõrkapitányság Siófok kapitányságvezetõi 
beosztására vonatkozóan Bene Zsolt r.alezredes kine-
vezését, és a kinevezést támogatja, azzal egyetért.

8. „Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása 
Zamárdiban” közbeszerzési eljárásban szereplõ mûsza-
ki tartalom megvalósítása

- a „Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása 
Zamárdiban” közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:

- dr. Kerekes Gyöngyi, Csécsi Tamás,Kétszeri Balázs,
dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó Köz-
beszerzési Kft.,Sturcz Mihály mûszaki szakértõ.

- a „Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása 
Zamárdiban” közbeszerzési eljárásra meghívott 
kivitelezõk körét az alábbiak szerint határozza meg: ICH
Mérnök Kft., Kaposvár, Novics és Társa Kft., Nagyatád,
DipaBuild 2008 Kft., Kaposvár, MÉJE Kft., Kaposvár, 
ÉSK Innovációs Kft., Szentendre.

9. Zamárdi, Kiss Ernõ utca útépítés” közbeszerzési eljárás
megindítása

- a „Zamárdi, Kiss Ernõ utca útépítés” közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza meg 
250.000.- Ft+áfa díjért.

- Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak 
szerint jelöli ki:
dr. Kerekes Gyöngyi, Csécsi Tamás, Kétszeri Balázs.

- a „Zamárdi, Kiss Ernõ utca útépítés” közbeszerzési 
eljárásra meghívott kivitelezõk körét az alábbiak szerint
határozza meg:

• Ramiép Invest Kft., Balatonszárszó,
• 2. sz. Mélyépítõ Kft  Siófok,
• Kulcs Kft.  Székesfehérvár,
• Fundaxis – 3M Építõipari Kft.  Fonyód,
• Fecske Kft. Siófok.

10. Zamárdi, Kossuth Lajos utca 16. szám alatti üdülõor-
vosi lakás használatának biztosítása

- megtárgyalta a Zamárdi, Kossuth Lajos utca 16. szám 
alatti üdülõorvosi ingatlan használatba adását, és a 2018
õszi idõszaktól 2019.május 31-ig a Somogy Televízió dol-
gozóinak biztosítja azt térítésmentesen azzal, hogy a 
rezsiköltséget a tv-nek kell megfizetnie.

11. M-Fagép Kft. kérelme 
- tulajdonos engedélyezi a zamárdi 43/1. hrsz.-ú ingatlan 

(70-es fõút, körforgalom mellett) kitakarítását az M-
Fagép Kft. részére.
(Csákovics Gyula polgármester tájékoztatásul elmondta,
hogy a fenti területet Richter Flóriánék vásárolták meg,
cirkuszt és mini állatkertet szeretnének a területen 
mûködtetni.

12. D.F. XIII. LÉGYÓ Kft.-vel együttmûködési megálla-
podás megkötése

- a nagy fesztiválokkal (Balaton Sound, Strand fesztivál) 
összefüggésben a D.F. XIII. LÉGYÓ Kft.-vel 
együttmûködési megállapodást köt két évre az alábbiak
szerint: 

2019. évre vonatkozóan 3.000.000,- Ft díjért, 2020. évre 
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vonatkozóan pedig 2020. évi költségvetéskor dönt a 
képviselõ-testület, a közterület-használatra vonatkozó 
rendelet felülvizsgálatával egyidejûleg.

13. Bogdán János zamárdi lakos termõföld bérleti 
szerzõdésének meghosszabbítása

- 2019. január 1-jétõl 5 év idõtartamra meghosszabbítja a
zamárdi 052/53. hrsz.-ú termõföld bérleti szerzõdését 
azzal, hogy a bérleti szerzõdés feltételeinek nem tel-
jesítése esetén az Önkormányzat a szerzõdést indoklás 
nélkül felmondhatja.

- kéri a jegyzõt, hogy a bérleti díj a többi, Önkormányzat
által bérbe adott termõföld bérleti díjához igazítva 
kerüljön megállapításra (1500 AK/év).

14. Külterületi utak állapotának felmérésérõl tájékoztatás
- megtárgyalta a GAMESZ beszámolóját a külterületi 

utak állapotának felmérésérõl, és azt elfogadja. Az idõ-
közben felmerülõ esetleges feladatokat a GAMESZ 
végezze el.

15. GAMESZ fakivágással kapcsolatos kérelme (Zamárdi 
7-es fõút)

- megtárgyalta a GAMESZ kérelmét, és a Zamárdi 7-es 
fõút (kiserdõ É-i része) melletti terület fakivágására,s  
erre szakosodott vállalkozó megbízását jóváhagyja.

- kikötése, hogy a vállalkozóval kötendõ szerzõdésben 
rögzítésre kerüljön a vállalkozó mindennemû 
felelõssége.

16.Térfigyelõ kamerák javítása
- egyetért a település közterületein lévõ térfigyelõ kamerák

javításával, bruttó 512.100,- Ft összegben, illetve a már 
elvégzett munkákat tudomásul veszi, bruttó 449.150,- Ft
összegben.

17. Zamárdi, Tóközi u., Rétföldi u., Alsópincesor és 
Szõlõhegyi u. közvilágítási hálózat bõvítésére beérkezett
ajánlatok bírálata

- megtárgyalta a Zamárdi, Tóközi u., Rétföldi u., 
Alsópincesor és Szõlõhegyi u. közvilágítási hálózat 
bõvítésére beérkezett ajánlatokat, és azok bírálatával 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

• a legalacsonyabb ajánlatot adó Barnucz és Társa Kft. 
bruttó 828.619.-Ft összegû ajánlatát elfogadva, adjon 
megbízást a Zamárdi, Rétföldi utca közvilágítási 
hálózat bõvítési munkáinak elvégzésére.

• a legalacsonyabb ajánlatot adó Barnucz és Társa Kft. 
bruttó 4.265.929.01-Ft összegû ajánlatát elfogadva, 
adjon megbízást a Zamárdi, Szõlõhegyi utca (Szamárkõ
elõtt) közvilágítási hálózat bõvítési munkáinak 
elvégzésére. A hiányzó anyagi keretet (265.929.-Ft) az 
Önkormányzat a 2018. évi költségvetése terhére biz-
tosítja.

•· A Polgármesteri Hivatal a Zamárdi, Alsópincesor 
valamint a Tóközi utca közvilágítási hálózat bõvítési 
munkáinak elvégzésére –csökkentett mûszaki tartalom-
mal kérjen ismételten ajánlatokat a következõ testületi
ülésig.

•· a közvilágítás bõvítési mûszaki ellenõri munkák 
elvégzésére a Cavotex Bt. részérõl Teplán Lászlót bízza
meg utcánként 100 eFt+áfa /db díjért. 

18.Mayer András kérelme a Zamárdi, Munkácsy M. utca 
81. szám elõtti árok lefedésére vonatkozóan

- Mayer András részére a hozzájárulást megadja 46 méter
hosszban a Zamárdi, Munkácsy M. utca 81. számú, 
1048/18. helyrajzi számra vonatkozóan nyitott össze-
folyó árok lefedésére, a mellékelt tervek alapján. Az 
elkészült területet a kérelmezõ az Önkormányzat tulaj-
donába adja át térítésmentesen.

19. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság helyszíni 
bejárásával kapcsolatos javaslatok elfogadása I.

2019. évi költségvetésben szükséges szerepeltetni (ahol szüksé-
ges, árajánlat kérésével):

• Rendezvény területen lévõ faházak tetejének javítása, 
cseréje

• Rendezvény tér bejáró és színpad alatti terület 
térkövezése

• A rendezvény területre új faházak beszerzése (2-5 db)
• A téren lévõ mobilház felé vezetõ út térkövezése, a 

mobil ház elõtti terasz bõvítése
• Parti napozóstég felújítása, szálkátlanítása
• A „Partyfészek” épületbõl fennmaradó alap elbontása
• Kilátó dísz kivilágításának további megvalósítása
• Széchenyi utcai védett fasor felülvizsgálata
• Siófoki utcában szeméttároló (csikk) edények kihe-

lyezése
• Honvéd utca korszerûsítésének lehetõsége

GAMESZ által elvégzendõ feladatok:
• Rendezvény tér területén lévõ „hepehupák” 

kijavítása
• Parti sétányon padok javítása, szükség esetén cseréje
• Balaton Szíve téren táblák leszedése, áthelyezése
• Parti „wifi” út gyepesítése
• Bácskai utcai üzletsor mögötti bejáró megépítése, árok

betemetése, fûzfa kivágása
• Nyárfa utcai vizesblokk faelemeinek kezelése
• Siófoki utcai buszmegálló melletti zöldterület 

burkolása, pad és hirdetõtábla kihelyezése

20. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság helyszíni 
bejárásával kapcsolatos javaslatok elfogadása II.

- a nagy rendezvények területének állapotával kapcsolat-
ban tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy a 
takarítást elvégezték. A novemberi rendkívüli ülésen a 
témáról további tárgyalások lesznek.

- tudomásul veszi továbbá a Fõ utcai téren elhelyezendõ 
hirdetõtábla megrendelését és a Benkõ-Benczúr Balázs
tulajdonát képezõ vízi csúszda elemeinek elszállításáról
szóló tájékoztatást.

- a Part Bisztrónál lévõ szennyvíztároló ismételt vizs-
gálatát szükségesnek tartja, és amennyiben indokolt, 
meg kell szüntetni.

- megtárgyalta a bizottság javaslatát a Margó Ede sétány
térkövezésének folytatására vonatkozóan a Kecskeméti
utcáig. 

- a térkövezést a kikötõ korszerûsítéséig nem kívánja 
megvalósítani.

- a Siófoki utcára több szeméttároló edény kihelyezését 
nem tartja indokoltnak.

Matyikó Zsuzsa



M e g h í v ó
Zamárdi Város Önkormányzata ez évben is köszönti a 65.

életévüket betöltött polgárait a karácsony közeledtével. Ez-
úton szeretettel meghívjuk Önt a Közösségi Házban 
(Honvéd utca 6.) tartandó, ajándékozással egybekötött mû-
soros délutánra.

A zenés mûsor fõszereplõje
Kautzky Armand és Udvarhelyi Boglárka lesz.

Programunk
2018. december 14-én, pénteken 14 órakor

kezdõdik.
Zamárdi Város Önkormányzata nevében:

Csákovics Gyula polgármester sk

Az ajándék egy 3000 Ft-os Spar-vásárlási utalvány - ame-
lyet az életvitelszerûen itt élõk kapják -, átvehetõ személye-
sen vagy meghatalmazott útján a rendezvényen. Az ünnepi
köszöntésen át nem vett utalványokat Szabó Gábor képvi-
selõ és a közterület-felügyelet munkatársai megpróbálják
házhoz vinni karácsonyig. Ha valaki karácsony után tudná
csak átvenni az utalványt, akkor az ünnepeket követõen a
Polgármesteri Hivatal portáján teheti meg január 31-ig. Ha
Ön a rendezvényen nem tud részt venni, van mód elõzete-
sen is megkapni az ajándékot, ebben az esetben december
10-tõl Kiss Jenõnével telefonon szükséges errõl egyeztetni.
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TÁJÉKOZTATÓ

A KSH Zamárdi településen kötelezõ adatszolgáltatáson
alapuló mezõgazdasági adatfelvételt hajt végre a korábbi
évek gyakorlata szerint. A 2018 decemberi összeírás kor-
mányrendelet szerinti nyilvántartási száma: OSAP 2219.  

Az adatfelvétel két szakaszra bomlik: 

- november 15-25. elektronikus önkitöltés idõszaka

- november 26-december 15. összeírási idõszak

Zamárdi településen a kijelölt utcák: Dobó István utca,
Egry József utca, Esze Tamás utca, Rétföldi utca, Vak
Bottyán utca, Tóköz puszta. Az összeírást igazolólappal
ellátott kérdezõbiztos végzi, Zamárdiban Szabó Jánosné
Erika. A válaszadás a kijelölt háztartások részére kötele-
zõ, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az
agrárium jellemzõinek, a háztartások mezõgazdasági te-
vékenységének a gazdasági teljesítményhez való hozzájá-
rulása megismeréséhez. A felvétel során nyert informáci-
ókat kizárólag statisztikai célra használják fel. Köszönjük
együttmûködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárul-
nak a felmérés sikeres végrehajtásához!

/KSH/
Gál Péter képviselõ

a Humán Bizottság elnöke
T: 06/30-332-5009

Kiss Jenõné
a Humán Bizottság tagja

06-30/217-6905,vagy 348-533
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Október végén meglátogattak minket az elsõ osztályosok,

akik már alig várták, hogy egy fél napra újra picit ovisok le-

hessenek és játszhassanak régi csoporttársaikkal. A dél-

elõtt során sokat meséltek az iskoláról, megosztották ve-

lünk élményeiket, sikereiket. Mi pedig egy apró ajándékkal

kedveskedtünk, régi ovis jelükkel díszített kitûzõvel leptük

meg õket. 

November 5-ei héten Márton- napi népszokásokkal, hagyo-

mányokkal ismertettük meg a gyerekeket. Szent Márton

történetén keresztül is próbáltuk erõsíteni bennük, meny-

nyire fontos figyelni egymásra és segítõkésznek lenni. A

csoportszobákat a gyerekek keze által barkácsolt libuskák

díszítették egész héten át. Szerencsére Zamárdiban mindig

van 1-1 lakos, aki szívesen fogadja a gyerekeket, és mutatja

meg háziállatait. Idén Lajkovicsékhoz sétáltunk el, aki na-

gyon kedvesen beengedett minket az udvarába, hogy az

ovisok élõben is lássanak libákat és más háziállatokat. Pén-

teken a négy csoportra az udvaron vártak különbözõ libás

játékok. Elhullajtott tollak közül kellett mindenkinek meg-

keresgélni a sajátját és felragasztani egy papírlibára. Dísz-

tökökkel lehetett tekézni és színes karikákkal célba dobni.

Libás körjátékokkal, dalokkal színesítettük a délelõttöt. A

teraszon nagyon élvezték a kukoricamorzsolást is. A sok já-

tékba és morzsolásba igazán megéheztünk egy jó sült liba-

combra, aminek a csontjából jósoltunk is. A gyerekek örö-

mére várhatóan lesz hó a télen. Az õszi témákat lassan ki-

merítjük, és búcsút is intünk neki, hiszen közeleg a decem-

ber. A gyerekek sokat segítettek levelet söpörni, rengeteg

színes falevelet, termést gyûjtöttünk, és barkácsoltunk be-

lõle figurákat, állatkákat. Faragtunk tököt, készítettünk ter-

mésbábokat. Rengeteg õszi mesét, verset és éneket tanul-

tunk. Folyamatosan megfigyeltük az idõjárást, és gyakorol-

tuk az ennek megfelelõ réteges öltöz-

ködést. A költözõ madarak, télire gyûj-

tögetõ állatok, mind témául szolgáltak.

Jártunk a zöldségesnél, feldolgoztuk,

megismertük az õszi zöldségeket, gyü-

mölcsöket. Ilyenkor szoktunk ismer-

kedni testrészeinkkel, érzékszerveink-

kel, és adventhez közeledve sokat be-

szélgetünk a családról is.

A gyerekekkel már készülõdünk az el-

sõ gyertyagyújtásra, és már most izga-

tottan várják a Mikulást. 

ÓVODA HÍREI



2018. december 7.oldal Zamárdi Hírmondó

November folyamán a 8. osztályosok középiskolai nyílt napokon vettek részt, hisz lassan el kell dönteniük, hol folytatják
tanulmányaikat.

9-én az alsósok a közösségi házban színházlátogatáson vettek részt.
9-én Siófokon rendezték a Bolyai területi anyanyelvi versenyt. Ezen a megmérettetésen 4 fõs csapatok

vehettek részt, s a mieink nagyszerûen szerepeltek. 
Az összevont Tolna- Somogy megyei értékelésben ugyanolyan kiemelkedõ eredményeket értünk el,
mint az elõzõ években. A 7. és 8. osztályosok remekeltek. A nyolcadikosok idén sem találtak legyõ-
zõre, a hetedikesek egy ponttal szorultak a 2. helyre.
A hetedikeseknél GAMAUF LUCA, EIDENPENZ BIANKA, OROSZ BENEDEK és TÓTH MAR-
TIN, a nyolcadikosoknál BALOGH HANNA, BRUCKER PÉTER, ERDEI CSENGE és GOUTH
AMÁLIA alkotta a csapatot. 
A hatodikosok- Ambrus Emese, Újvári Patrícia, Németh Jana, Horváth Izabella is kitettek magu-
kért. Õk a 6. helyet szerezték meg, az ötödikesek- Baricza Johanna, Gallai Léna, Makláry Nóra, Pé-
ter Kincsõ- a 9. helyen végeztek.
Fiúk, lányok, ügyesek voltatok! Gratulálunk mindenkinek!

10-én szombaton is jöttünk iskolába, de nem tanulással töltöttük a napot. A pályaorientációs nap kereté-
ben sok szülõ érkezett hozzánk, akik bemutatták, mivel foglalkoznak. Különbözõ szakmákkal ismer-
kedtünk, s a siófoki állatmenhely munkáját is megismerhettük. Viszonzásul rengeteg kutyatápot, ta-
karót, tisztítószert gyûjtöttünk. Köszönjük mindenkinek, akik tartalmassá tették számunkra e na-
pot!

22-én zajlott a Simonyi helyesírási-, 23-án a Lotz szövegértési verseny iskolai fordulója, melyen nagyon
sok tanulónk megmérette magát.

24-én Budapesten a Bolyai matematika csapatverseny országos döntõjében két csapatunk is szerepel, mi-
vel a hetedikesek és a nyolcadikosok csapata is megnyerte a megyei versenyt.

26-30 között szülõi értekezleteket szervezünk.
28-án az 5. osztály látogat el Vali nénihez és a fogorvos bácsihoz.

H.J.

ISKOLAI HÍREK
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Iskolánkban 2018. november 10-én megrendezésre került

Pályaorientációs nap keretén belül adománygyûjtõ akciót

szerveztünk a Siófoki Állatvédõ Alapítvány részére.

Ezúton szeretnénk megköszönni a gyerekek és a szülõk

nagylelkû felajánlásait, melyekkel kezdeményezésünket

támogatták.

Köszönettel: Nagyné Márkus Adél  és Bolevácz Rita

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Ajándéktárgyak vásárolhatók 
irodánkban:

- Kis Város Nagy Szívvel
(2008-2018) 1.500 Ft

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Pólók Zamárdi logóval,

kulcstartó, hûtõmágnesek
(fa, mûanyag), vászontáska,
bögrék, esernyõ,
softshell dzsekik.

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 alkalmas, biológiailag
lebomló zsák:100 Ft/db

Kommunális hulladéknak zsák:
508 Ft/db

Beszámoló 

Zamárdi Tourinform Iroda 2018. 

Zamárdi város 2018. évi látogatottsági adataiból kiindulva,
amelyet mint idegenforgalmat bonyolító intézmény/iroda
csak a saját látogatottságunkból, valamint a nyári esemé-
nyek látogatószámából és a hétvégén ide érkezõ tömegek
felmérésébõl áll módomban megítélni, az idei szezont ille-
tõen összességében az évek óta emelkedõ tendenciát muta-
tó görbe idén is jóval az elõzõ évekéhez emelkedett, a
Zamárdi város iránt érdeklõdõ turisták száma erõsen nõtt,
augusztusban eddig régóta nem látott mennyiségû látogató-
számmal tetõzött.  Ezt a tényt bizonyosan alátámaszthatják
majd az idegenforgalmi adóból a fesztiválok idején kívül
esõ idõszakok bevételei is.

Az elõszezonban megrendezésre került Balaton kör kerék-
páros verseny rajt/célpontjaként mondhatni: idén is jóval
elõbb „nyitottunk” a korábbi évekhez képest a szállásadók
ismételt pozitív hozzáállásának köszönhetõen eredménye-
sen. Ezt a hétvégét követõen nem volt megállás, az idõjá-
rásnak köszönhetõen folyamatos volt a mozgolódás a vá-
rosban, és bár az iroda nem foglalkozik szállásközvetítéssel,
rengeteg érdeklõdést kaptunk a nyárra vonatkozóan már
ekkor.  A vendég,-illetve a látogatószám a kitûnõ idõjárási
körülményeknek  köszönhetõen ( pár nap „rossz „ idõt le-

számítva ) nem esett vissza magyar, illetve külföldi vendé-
geket illetõen sem, és szeptember elején ismét megjöttek
Zamárdiba az utószezoni üdülés mellett döntõ vendégek,
általában a közép- és idõsebb korosztályba tartoznak, nem
a rendezvények, hanem a kirándulási és egyéb szabadidõs
lehetõségek,kerékpárutak, hajózási programok iránt érdek-
lõdnek, lehetõségeik az idõjárási körülményekhez igazodva
változóak idén is. Õk 80%-ban német, francia,olasz,finn
vendégek.

Nyitvatartás tekintetében június közepétõl augusztus végé-
ig hétköznap napi 9 órában, szombatonként napi 9, illetve
vasárnaponként 8 órában nyitva voltunk, és információt
nyújtottunk a település fejlesztéseirõl, látnivalóiról, rendez-
vényeirõl. Helyi, országos hírlevelekben, kiadványokban,
portálokon, plakátokon, szórólapokon jelentek meg hirde-
téseink. A város turisztikai honlapjának erõsítését továbbra
is AdWords, Facebook és banner   kampányokkal végeztük.

Az iroda ez évi kiadványait tekintve az év elejétõl kezdve
minden országos kiállításon, majd májustól a Balaton körü-
li összes Tourinfrom irodában terjesztettünk, illetve év ele-
jétõl folyamatosan gyûjtöttünk, a lehetõ legszélesebb körû
tájékoztatást adva ezzel kiadvány szinten az érdeklõdõk-
nek. Sajnos a nyomtatott leporellók és egyéb informatív ki-
adványok nem élik a fénykorukat mostanában, az érdeklõ-
dõk nagy része online tájékozódik mindenrõl. Ettõl függet-

Nyitva tartásunk:
December 9 –ig hétfõtõl péntekig
8:00-16:00 óráig állunk kedves Ügyfeleink

rendelkezésére.
Hétvégén zárva van az iroda.
December 10-tõl 2019. január 2.-ig ZÁRVA
Nyitás: január 3. 8:00 órakor

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web: www.zamardi.hu
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lenül óriási a kiadványforgalom még mindig, a saját kiad-
ványok fogyása a korábbiaknak megfelelõen alakult.
A Zamárdi kártya a vendégek/szállásadók körében idei év-
tõl a nyár elején kiemelt területeken bevezetésre került
parkolási övezetben történõ kedvezményre jogosító fel-
használhatósága miatt a korábbi évekhez képest nagyobb
népszerûségnek örvendett.
Idén nem volt jelentõs a „hûséges vendég” fogadások szá-
ma. Július végére-augusztus elejére  érkezett több,
Zamárdiba rendszeresen visszatérõ vendég, akiket vendég-
látójukkal együtt volt lehetõségünk köszönteni. Idén is volt
köztük olyan pár/család, akik több mint 30 éve járnak hoz-
zánk nyaralni.
A Zamárdi séták a nagy meleg ellenére kihasznált idõpont-
ok lettek. Idén az Egészségõr park is az útvonal részévé vált
a város látnivalóinak bemutatása során.
A szakmai kapcsolattartás a Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt-vel feljõdik, a Tourinform Irodákkal, valamint régiós és
országos turisztikai szervezetekkel egész évben folyamatos.
Az MTÜ által szervezett, illetve egyéb országos szakmai
konferenciák rendszeres résztvevõje vagyok. 

Pályázatok
- áprilisban az intézmény pályázatot nyújtott be a

Sulyom néptáncegyüttes támogatására, amelyen
1.000.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyer-
tünk.

Egyéb témában nem jelent meg a számunkra pályázati le-
hetõséget adó kiírás eddig.

Testvér-települési kapcsolatok
Május 10-13. között ellátogatott hozzánk Malsch testvérte-
lepülés képviselõ-testülete és a polgármester asszony. Ösz-
szesen 14 fõvel 4 napon át , mindennap más programokkal
készültünk, a lehetõ legtartalmasabb idõ eltöltésére töre-
kedve. Nagyon jól érezték magukat. Ennek vagy nem ennek
örömére a jövõ évre hasonlóan májusi idõszakra már láto-
gatási szándékát a Konkordia Malsch fúvós zenekar is beje-
lentette. Az 50 fõ elszállásolásának és ellátásának segítése
céljából szeptember és október hónapokban felhívást tet-
tünk közzé a Hírmondóban.Az õsz folyamán a programo-
kat és a szállást is a vendégek részére az ottani kapcsolat-
tartóval leegyeztetjük és véglegesítjük.
Június 30-án jubilált Zamárdi 10 éves városi rangja, amely
alkalom kiváló lehetõséget adott a testvér-települések kép-
viselõinek meghívására,vendéglátására, szórakoztatására.
A villányi polgámester úr, a malschi polgármester asszony,
illetve Ustrzyki Dolne képviseletében polgármester úr kísé-
rõikkel voltak jelen ezen a napon.

Önkormányzati rendezvények

- Május 1. „Fuss Zamárdiért, fuss az egészsége-
dért” futóversenyen minden évben magasabb lét-
számban gondolták úgy, hogy hûen a nap szlogen-
jéhez, lefutják a távok valamelyikét.

- 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 kéz-
zel. A zsûri tagjai: Bereki Anikó, Takáts Gyula-Villány város
polgármestere, Iberpaker Gábor, Csákovics Gyula, dr. Ma-
gyar György, Mergancz Sándor, Horváth Attila, Nádasi Fe-
renc, Schvets Zsolt-séf voltak.

- Május 27. Zamárdi gyermeknap
Immár 3. éve szervezzük meg a gyermekek napját
Zamárdiban, ugyanennyi ideje töretlen érdeklõdéssel a he-
lyiek és a környékbeliek részérõl egyaránt. Vannak, akik
családostul Siófokról járnak ide, mondván: „Itt egész más a
hangulata.” Idén Szandi és a Mintapinty zenekar voltak a
nap fõ fellépõi- természetesen a palacsinta és a Hot-dog
után.

- Június 10-én nyílt meg a tájházban a nyári idõsza-
ki fotókiállítás. Témája: 10 éves a város  2008-2018
között készült fotókból összeállítás volt megtekint-
hetõ egész nyáron a tájház kiállító-termében.

- Július, augusztus hónapokban csütörtöki napokon
Zamárdi sétákat tartottunk a város megismerésére.

- Július 20-23. VI. Rosé Fesztivál
Idén hatodik alkalommal került megrendezésre már 3 éve
4 napos rendezvénnyé nõve ki magát, évrõl évre nagyobb
tömeget vonz a környezõ településekrõl és az állandó lako-
sok és az itt nyaraló vendégek közül is.
A rendezvénytér infrastruktúrájának folyamatos fejleszté-
sével évrõl évre újragondolható lett a rendezvény területbe-
li elrendezése. Idén sem volt ez másképp, a mobil irodaház
letelepítésével sikerült  elég jó elrendezéssel megnyitni az
eddig picit beszûkült teret. Az elrendezés a színpad és az
irodaház állandó helyének köszönhetõen továbbiakban is
így marad. Egyedül a volt strandröplabda pályák helye po-
rosodott el idén is a nagy terheléstõl, de tereprendezéssel,
újrafüvesítéssel jövõre már jobb lehet a helyzet. A színpad
helyén is egy állandó térkövezés adna végleges megoldást.
A rendezvény a bevételekkel együtt idén is felülmúlta az
elõzõ évit. Nagy az érdeklõdés a gasztronómia, a rendez-
vény sajátos hangulata, szervezettsége iránt.  A fellépõk is
elégedetten távoznak, és vonzanak embertömegeket ebben
az idõszakban Zamárdiba. A jövõben a rendezvény idõ-
pontja továbbra is ezen a hétvégén marad, igazodva ezzel
minden más önkormányzati és nem önkormányzati rendez-
vény,illetve a villányi Rosé fesztivál  idõpontjához ( a fahá-
zak miatt ).
A Rosé fesztivál szombati napján az önkormányzat szerve-
zésében idén negyedik borárverésen Szemes József villányi
borász borai kerültek kalapács alá. Az est háziasszonya
Metzker Krisztina volt. Fellépett Huszár Viktória fuvola-
mûvész. Dr. Balogh Csilla régész rövid prezentációt tartott
a vendégek számára az elmúlt három év leletmentésérõl.
Az árverésen befolyt összeget a rétiföldi ásatásokat bemu-
tató könyv megjelenésére fordítjuk.

- Július 27. Dárdai Hertha Team- Zamárdi Petõfi
SE jótékonysági futball mérkõzés

A meccs bevételét az önkormányzat az avar kori ásatások-
ról megjelentetni kívánt könyv megjelenésére fordítja.

- Július 29. „Toronyóra” –  Fourtissimo koncert a ki-
látónál

Nagy létszámú közönség elõtt, gyönyörû és különös nyári
alkonyatban adott koncertet a kilátónál a Fourtissimo ze-
nekar. A Toronyóra célja, hogy a csodálatos panorámában
fent a Kõhegyen is legyen nyári rendezvény.

- Az animáció és játszóház június elejétõl bõvített
számban augusztus végéig pénteken és vasárnap, a
település több helyszínén (Jegenye tér, Táncsics
utca, Kossuth utca, Zenepavilon-Bácskai utca) va-
lósult meg a korábbi évek alapján, idén is alkal-
mazkodva a nagyobb rendezvények helyszínéhez
és idõpontjához. Népszerû volt idén is ez a szolgál-
tatásunk. 

- Augusztus 9 - augusztus 12. között került megren-
dezésre a Balatoni Játszadalom. 

A Balatoni Játszadalom nagy látogatottsággal és sok örö-
met szerezve a résztvevõknek, sikeresen lezajlott. A gyere-
kek vízi és vízparti hétpróba-versenye ismét igazolta létjo-
gosultságát, mindkét korcsoportban több mint egy tucatnyi-
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an küzdöttek! Nagyon sikeres volt a sakkszimultán-verseny.
A százpereces korona idén is öt perc alatt „bensõvé lénye-
gült át”. Az itt külön nem említett programokkal is elége-
dettek lehetünk, és ezek is elõsegítették, hogy a ját-
szadalom kohéziója, egysége, szellemisége ismét megvaló-
suljon! Az utóbbi évek egyik leglátogatottabb játszadalma
zajlott le idén. Külön is szólok a szívalkotásról: körülbelül
1000 ember alkotta, és mivel a nyugati oldalán többen vol-
tak, a szív aszimmetrikus lett, éppen olyan, mintha lüktet-
ne. A gyermeket váró szülõkért és Kolettért „dobogott”. 

- Augusztus 18. Strandröplabda kupa
Mint minden évben, idén is összegyûltek a forró homokon
játszani vágyók. Az idei kupa fõ kihívása tényleg a forróság
volt. A játék jókedvûen és jó hangulatban zajlott, a csapa-
tok sportszerûen biztatták egymást. Legmesszebbrõl
Nyitráról, legközelebbrõl Zamárdiból érkeztek versenyzõk.
Volt, akit az egész család elkísért – ezzel a rendezvény len-
dített valamit Zamárdi idegenforgalmán is. 

- Augusztus 18-19-20. Nemzedékek fesztiválja: idén
szerveztük meg második alkalommal. A rendez-
vény célja ezen a hosszú hétvégén, hogy minden
korosztály találjon kedvére való mûsort benne, hi-
szen Zamárdiban idõsek, középkorúak, gyerekek,
családok és baráti körök egyaránt jelen vannak eb-
ben az idõszakban is. Minden napja sikeresen zaj-
lott a még mindig szokatlanul meleg augusztusi
hétvégén. Rengeteg embert sikerült Zamárdiban
tartani a tûzijáték után is, akik a nagyszínpad zárá-
sakor még folytatásért kiabáltak a színpadra!

- Szent István-napi ünnepség: Szent István-napi ün-
nepségünk egészen nagy érdeklõdés mellett zaj-
lott. Korzenszky Richárd tihanyi bencés szerzetes
atya ünnepi köszöntõt mondott,  Csákovics Gyula
polgármester úr a hagyománynak megfelelõen az
ünnepség keretében adta át a Zamárdiért, a város
közösségi életének jobbításáért az idei érdemesül-
teknek az okleveleket  és a plakettet. 

- Szeptember 1. Kettesfogathajtó-verseny 
Idén 19. alkalommal került sor Zamárdiban a CANC-C2 -
Somogy megyei bajnoki forduló, országos pontszerzõ- ket-
tes fogathajtó versenyre, melyre 29 hajtó adta le nevezését.
Somogy megye mellett érkeztek Veszprém, Fejér, Zala va-
lamint Heves megyébõl is versenyzõk. Az akadályhajtás és
vadászhajtás versenyszámban is az elsõ hat helyezett került
díjazásra. Emellett különdíjakat is osztottunk ki, melyeket
Zamárdi Város Önkormányzata, valamint magánszemé-
lyek ajánlottak fel. Szép számú nézõközönség követte végig
az eseményeket. Az idõjárás egészen a díjkiosztóig kegyes
volt hozzánk. Az eredményhirdetés azonban már felhõsza-
kadás közepette zajlott. Ennek ellenére egy sikeres, szép
napot tudhatunk magunk mögött, melyhez nagyban hozzá-
járultak támogatóink.

- Szeptember 2. Vízi hálaadás Bár általában belelóg
már idõpontja szeptemberbe, mégis a nyárhoz so-
rolandó, a szezont lezáró hangulatos program. A
szimfonikus zene, a füzérektõl fénylõ vitorlások, az
áldáskoszorú, az úszó mécsesek különleges hangu-
latot teremtenek, erre büszke lehet városunk. Idén
mécsesekkel díszített móló egészítette ki a kivilágí-
tott vitorlások fényjátékát.

- Szeptember 15. Madárijesztõ-készítõ verseny 
A NABE szervezésében és a Tourinform Iroda támogatásá-
val az eddigi 3 sikeres rendezvény évei után idén is várható-
an nagy sikerrel zárul a madárijesztõ - készítõ verseny és
Házi szörpök és lekvárok versenye. Idén is meghívást ka-
pott Telegdi Ágnes , aki könyveit dedikálva egészíti ki idén
is s rendezvényt.

Külsõs rendezvények
Idei évben is nagy számban volt jellemzõ a külsõs rendezvé-
nyek kezdeményezése illetve lebonyolítása is Zamárdiban,
amelyeknél a korábbi évekhez hasonlóan kapacitásunknak
megfelelõen tudtunk segítséget nyújtani (fizikai, reprezen-
tációs illetve marketing területeken egyaránt ).

- Április 30-május 1. XVIX. Balatonkör-idén negye-
dik alkalommal, hasonlóan a korábbi évekhez nagy
résztvevõszámmal került megrendezésre a kerék-
párosok egyik legnagyobb megmérettetése a Bala-
ton körül. A szervezõséggel irodánk már õsz óta
együtt dolgozott a minél gördülékenyebb rendez-
vény-lebonyolítás és a marketing területén is . A
szállásadók rugalmassága a folytatásra ösztönözte
a szervezõséget, az irodán keresztül minden infor-
mációt megkaptak a rendezvénnyel kapcsolatosan.

- Május 12-14.  Nemzetközi Hethland Balatoni
Feeder Kupa

Immár negyedik alkalommal került megrendezésre 2018-
ban a Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupa. A ver-
senyzõk létszáma átlépte a bûvös 100 fõt, s a 10 gyermek is
megmérettette magát a felnõtt verseny ideje alatt.
Egy új kategóriás verseny is debütált az idei versenyen, mi-
szerint az egyes szektorok ugyanazon pozícióban ülõ em-
berkéi egy csapatot alkotva, az általuk fogott mennyiségek
alapján rangsorolásra kerültek. Igen érdekes, megnevettetõ
eredmények születtek, egy-egy ember kiemelkedõ fogási
teljesítménye révén akár azon csapat is nyerhetett, ahol
több 0-s fogás volt.
A versenyen 4 országból neveztek, Ausztriából, Szlováki-
ból, Szerbiából és Magyarországról.

- Június- augusztus: Lurkók, vitorlára! Gyermek vi-
torláztatás

Július- augusztusi hétvégéken több alkalommal kaptak le-
hetõséget a gyermekek, hogy kipróbálják a vitorlázást. Az
idei Lurkó program  ismét nagy sikert és népszerûséget ho-
zott Zamárdinak, hiszen 5 alkalommal tudták megrendezni
a díjmentes vitorláztatást gyermekek számára. A rendezvé-
nyeken átlagosan 60-65 gyerek vett részt alkalmanként, és
mint kiderült, voltak, akik repetáztak is, és visszajöttek egy
késõbbi programra.

- Egyházi szervezésben idén is orgonakoncertek szó-
rakoztatták a közönséget a templomban júniustól
augusztus végéig szombat esténként.

- Zenés estek, utcabálok voltak júniusban, júliusban
és augusztusban hetente több alkalommal a Zene-
pavilonnál a vállalkozók szervezésében.

- A július 5-9. közötti Balaton Sound fesztivál és az
idén harmadik alkalommal augusztus 22-25. között
megrendezett STRAND Nagyon Zene Fesztivál
idén is nagy,eddig nem tapasztalt tömegeket von-
zott. Irodánk mindegyik rendezvényre kiemelt
jegyértékesítési pontként üzemelt, valamint idén is
volt lehetõség  a zamárdi lakosoknak az önkor-
mányzat és a fesztiválszervezõk között létrejött
szerzõdés alapján árusítandó kedvezményes bérle-
tek értékesítésére, igaz, irodánkban idei évtõl csak
feliratkozásra volt lehetõség, amely be is vált, nem
szeretnénk változtatni rajta a továbbiakban.

- Augusztus 2-5. III. Gasztro és utcazene fesztivál 
Évrõl évre nagyobb tömegeket vonzó, fõként gasztronómi-
ai különlegességeket kínáló rendezvény. Az iroda a mobil
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

irodaházból közvetlenül tartotta szem elõtt a lebonyolítást.
Problémamentesen, nagy sikerrel zárult.

- Augusztus 11-12. Svert kupa Dell vitorlás verseny 
Néha feltámadó, de alapvetõen könnyû szélben zajlottak a
IV. Svert Kupa Zamárdi futamai augusztus 11-12-én. Hatal-
mas 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 pénteki nevezési nap vége fe-
lé már sorban álltak a jelentkezõk a Bácskai utcai kikötõ-
ben. Végül a Dell túraversenyre összesen 132 különféle
egytestû svertes hajó és - külön értékelésben - kisebb kata-
marán nevezett. 

Zamárdi VTV
Továbbra is a korábbiaknak megfelelõn vesznek részt min-
den rendezvényen, és rögzítik az aktuális eseményeket, a
quadrokopter segítségével a magasból készített felvételeket
évrõl évre marketing célra is felhasználjuk. A helyi lakosok
részére készítendõ adáshoz az anyagot minden hónapban
folyamatosan dolgozzák fel, és adják adásba minden hónap
2. péntekén 19 órától.
Beüzemelésre került a Balaton-parton a TV web kamerája,
amely a képújságba minden ciklus után kb ¼ óránként 2
percig élõ képet ad a Balaton partról.
Pályázati forrásból megtörtént az adásgép korszerûsítése,
ezáltal a kimenõ adás/képújság képe élõben nézhetõ a
youtube.com weboldalon.

Tájház
Az idei idõszaki kiállítás témája : „10 éves a város” volt.
Sajnos a kocsiszín építésének ügye még mindig nem haladt
elõre, pályázati forrásra várunk, de idén is csak felújítás
kapcsán lehetett volna pályázni, nem pedig új építéssel. Az
információk mielõbbi elsajátítása érdekében beléptünk a
Tájház szövetségbe.

Egyéb események:
1. Idei évben 2 alkalommal ( plusz a Rosé fesztivál

felvonulásán) élvezhették az érdeklõdõk a térzenét
a Tabi fúvósok elõadásában. A Szabadság téren a
nemzeti összetartozás napja alkalmából zenéltek
az érdeklõdõ közönségnek, valamint a búcsú nap-
ján a templomtéren. Utóbbi, közmûvelõdési mun-
katársunk tapasztalata szerint hangulatában (idõ-
járás, vallási ünnep, ehhez illõ remek zenei össze-
állítás) a legsikerültebb koncert volt. 

2. Augusztus 3. Cirkuszi nyílt nap: a gasztro fesztivál
programsorozatát kiegészítendõ pénteken 10 órá-
tól kivonult a Richter Flórián cirkusz a közönség
elé rövid bemutatót és ízelítõt tartani a nagyérde-
mûnek idei produkciójukból.

3. Az idei nyári kánikulának köszönhetõen a
Zamárdiba látogató vendégek száma a nyár folya-
mán a Balaton-parti animációk kihasználtsága is
maximális volt. Összesen 14 alkalommal várták a
gyermekeket az animátorok.

4. Míg a rendezvények többsége a Balaton-partra
koncentrálódott, a közösségi házban sem állt meg
az „ élet”, ugyanis itt került megrendezésre a VIII.
Nemzetközi Mûvésztelep. Alkotóinak munkálatai
közben a mûvészek korábbi mûvei folyamatosan
látogathatók és megnézhetõek voltak. 

További idei tevékenységek
Õsztõl a 2019. évi szálláskatalógus anyagainak gyûjtésén,
valamint a honlap folyamatos frissítésén dolgozunk a köte-
lezõ negyedéves adatszolgáltatások mellett, továbbá átérté-
kelésre, illetve elõterjesztésre kerül a következõ év rendez-
vényeinek összevonása, bõvítése, javaslatok turisztikai
szemmel, valamint az idei szezon rendezvényeinek kiérté-
kelése, tanulságok levonása, további tervek, elõadók lekö-
tése,civil szervezetek vezetõivel történõ egyeztetések.
Az õsztõl megrendezésre kerülõ programok folyamatosan
frissítésre kerülnek a http://zamardi.hu/események/ olda-
lon.

Baller Zsuzsanna, intézményvezetõ

december

4-e, 14:00-: Óvodai szülõi munkaközösségi  vásár

5-e, 8:00: Iskolai hagyományõrzõ zenés elõadás

5-e, 9:00: Szilvi használtruha-vásár (kisterem)

17:30-: Zamárdi Mikulás-ünnepség a város gyermekeinek

8-a, 13:00-: Motoros klub rendezvénye

10-e, 8:30-11:30: vásár

14-e, 14:00-: A 65 év feletti zamárdi polgárok karácsony elõtti köszöntése. Fellép: Kautzky Armand és Udvarhelyi
Boglárka

16-a, 17:00: A Zamárdi Nõi Kar adventi koncertje a plébániatemplomban

20-a, 16:00-: Adventi kézmûves foglalkozás Gubányi Kata vezetésével

21-e, 16:00-: Adventi kézmûves foglalkozás Gubányi Kata vezetésével

22-e, 17:00-: A Sulyom Néptáncegyüttes karácsonyváró elõadása, és benne a Betlehemezõ Társulat játéka

23-a: A Betlehemezõ Társulat vidéki szereplései 

Keddenként: NABE-torna (15:30), nõi kar (18:00), szerdánként: jóga (17:00), zumba (19:00), péntekenként: Szakasztó
próbák (18:00)

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

Beszámolók, hírek
A Szent Márton-napi vigasságra igen szép számmal jöttek
el a gyermekek és a szülõk. A lámpáskészítés és az ügyessé-
gi játékok után indult el a lámpásokkal, csengettyûkkel fel-
szerelt fényvivõ menet a tájháztól a Közösségi Házba. Ott
felidéztük a nép szívében ma is élõ szent különös és nemes
életét, majd következett a szeretetvendégség, benne a liba-
hús-kóstolással. Ez nem tartott sokáig a jó étvágyak miatt,
és most már bizton állíthatjuk, a résztvevõk közül senki sem
fog éhezni az új esztendõben! A felnõtteknek még újbor is
adódott. A libacsont vizsgálata a következõ eredményt hoz-
ta: a télen közepes mennyiségû hó várható, tehát nem ma-
radnak sufniban a szánkók! Szent Márton a földi életében
irgalmas volt a koldushoz, és ezt mi is gyakoroltuk: lekvá-
rok, konzervek, vajak gyûltek szép számmal, majd azokat
hétfõn rögvest át is adtam a közösség nevében a siófoki haj-
léktalanszálló vezetõinek. Hálásan köszönöm a menza
munkatársainak, hogy fölségesre sütötték a libákat, szó sze-
rint a közjót szolgálva, és köszönöm Csehi Gábornak, hogy
a rituális újborízlelés alapanyagát prezentálta!

A Közösségi Házban Gubányi Kata rengeteget dolgozott
azon, hogy a Huszár József (Csoszi bácsi) által készített
tablók, amelyek zömében Zamárdi egykori sportéletét mu-
tatják be, megújuljanak, illetve az újabb gyûjtések képei is
tablókra kerüljenek. Az õsz folyamán ezek a tablók a klub-
ház társalgójának falára kerültek. Apróságnak látszik ez a
hír, de az ilyen momentumok segítik elõ, hogy „belakjuk”
Zamárdit. 

A Hírmondónak e száma után már a 2019. év lapjai kerülnek
a Kedves Olvasók kezébe, ezért szeretnék ezennel egy kegyel-
mekben gazdag karácsonnyal kezdõdõ, áldott új esztendõt kí-
vánni mindnyájuknak! A jövõben a közösségi életet erõsebben
segítõ programokra nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni. A
családoknak több kirándulást, a srácok, legények számára egy
abszolút nem elméleti programot (abból bõven kijut nekik az
iskolákban), a kisdiákoknak színjátszó kört szeretnék beindí-
tani, szervezni. Reméljük, lesz hozzá erõ, elszántság és fogadó-
készség!

Gál Péter (közház)

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK

Bevezetés

A  NABE idén nyáron településrõl településre vándorló
roll-up kiállításon mutatta be a Balaton körül terjedõ invá-
ziós fajokat. A NABE Zamárdi csoportja legutóbbi össze-
jövetelén foglalkozott a problémakörrel. A cikkben röviden
összefoglaljuk az elhangzottakat, az inváziós fajok terjedé-
sének és a terjedés akadályozásának fõbb tudnivalóit.

Az inváziós fajokról általában

Idegenhonos inváziós fajoknak vagy idegenhonos özönfa-
joknak nevezzük az agresszívan terjedõ, a természetes élõ-
világ biológiai sokféleségét veszélyeztetõ fajokat. Növény-
faj és állatfaj egyaránt lehet inváziós. Terjedésük nemcsak a
biológiai sokféleséget csökkenti, hanem komoly gazdasági
károkat is okozhat, és van közöttük, amelyik az emberi
egészséget veszélyezteti.

Az özönfajok terjedését természetellenesen felgyorsította a
modern világ, a kereskedelem, az utazás fejlõdése és olykor
a szándékos betelepítés. A felgyorsult terjedés miatt az in-
váziós veszélyek elleni védekezés is felgyorsult. Néha siker-
rel jár, olykor azonban kudarcba fullad, az özönfaj megál-
líthatatlanul terjed tovább.

A klasszikus példa az üregi nyúl ausztráliai inváziós terjedé-
se, az általuk okozott sok kár és az ellenük való folyamatos,
a kisebb sikerek ellenére reménytelennek tûnõ védekezés.
Az 1850-es években a betelepülõ britek honosították meg
Ausztráliában az üregi nyulat. A legenda szerint összesen
csak 24 darabot hoztak magukkal. Úgy vélték, tenyészté-
sükkel szép gazdasági sikereket érnek majd el, hiszen az
igénytelen állatnak szinte minden része hasznosítható. A
nyulak megkedvelték Ausztráliát, természetes ellenségük
se volt, megállíthatatlan szaporodásnak indultak. A követ-
kezmény borzasztó volt. A nyulak felfalták az õshonos álla-
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tok elõl az élelmet, és kisajátították az üregeiket. Tarra rág-
ták a mezõket, felfaltak mindent. Megették a facsemetéket,
ezért amikor a felnõtt fák elpusztultak, nem volt utánpót-
lás, eltûnt az erdõ. Próbálkoztak ellenük vadászattal, golyó-
val, csapdákkal, mérgezéssel, de még csak lassítani sem si-
került a terjedést. 50 év alatt, a múlt század elejére 600 mil-
liósra szaporodott az állományuk. Az ausztrál kormány
1901-ben kétségbeesett lépéshez folyamodott. Többéves
munkával kerítéssel vágták ketté a kontinenst, hogy a má-
sik felét megmentsék a nyulaktól. Az óceántól óceánig hú-
zódó kerítés 1837 kilométer hosszú lett. De a nyulak átug-
rottak felette, lyukat ástak alatta, és a terjeszkedés megál-
líthatatlanul folyt to-
vább. Azóta különleges
nyúlbetegségek terjesz-
tésével idõnként sikerült
gyéríteni õket, de az állo-
mányuk - becslések sze-
rint - még ma is 300 mil-
liós.

Inváziósfajok Magyar-
országon

Szerencsére Magyaror-
szágon az ausztráliainál
kisebbek az inváziós
károk. Az idegenhonos
özönfajok jegyzékét néhány éve az Inváziós Szakértõi Ta-
nács állította össze. A jegyzék fõ célja, hogy meghatározza
azokat a fajokat, amelyek miatt a Kárpát-medence termé-
szetes állat- és növényvilágának védelme érdekében aktív
beavatkozás szükséges.

A természetvédelmi szempontból veszélyt jelentõ özönnö-
vények jegyzéke 33 szárazföldi és 8 vízi növényfajt tartal-
maz. Ez a lista kiegészül a mezõgazdasági vagy települési
környezethez kötõdõ, természetvédelmi szempontból ki-
sebb veszélyt jelentõ növényfajokkal (mint például a par-
lagfû, a parlagi rézgyom, a selyemmályva, siska nádtippan,
a földi szeder fajcsoport). Az állatvilág 19 fajjal képviselte-
ti magát a listán. A Balaton térségében sok megtalálható
közülük.

A NABE vándorkiállításának roll-upjain fényképek és rö-
vid szöveges összefoglalás mutatja be a Balaton környékén
elõforduló özönfajokat. A roll-upok az interneten a
http://www.hajosy.hu/ozonfajok/ honlapon tekinthetõk
meg.

Az idegenhonos inváziós fajok elleni védekezés 

A fajok terjedése nem ismeri az országhatárokat, csak na-
gyobb régiókra kiterjedõ közös szabályoktól és intézkedé-
sektõl várható eredményes védekezés. Ennek szellemében
járt el az Európai Parlament és az Európai Tanács, mikor
2014. október 22-én rendeletet fogadott el „Az idegenho-

nos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és
terjedésének megelõzésérõl és kezelésérõl“ címmel (szá-
ma: 1143/2014/EU rendelet). A rendelet a megelõzésre, a
korai észlelésre és a gyors kiirtásra, a széles körben elter-
jedt inváziós fajok kezelésére állított föl szabályokat. A vé-
dekezés költségeit „a szennyezõ fizet“ elve alapján határoz-
ta meg.

Az EU tudományos testülete hatévente aktualizálja az in-
váziós fajok jegyzékét. A jegyzékben (a tiltólistán) jelenleg
49 faj szerepel. Közülük 12 faj „gyakori“ vagy „közepesen
gyakori“ minõsítésû Magyarországon. Ezek az alábbiak:

Az EU rendelet lehetõvé teszi, hogy a tagállamok
fenntarthatnak vagy elfogadhatnak szigorúbb nemzeti sza-
bályokat azzal a céllal, hogy megakadályozzák az idegenho-
nos inváziós fajok betelepítését vagy behurcolását orszá-
gukba. A magyar jogrendbe a 408/2016. (XII. 13.) számú
kormányrendelet építette be az EU szabályokat, beleértve
a szankciókat, köztük a bírságok mértékét. 

Az özönfajok gyérítése minden faj esetén más és más fel-
adat. Fontos megjegyeznünk, hogy az ember tudatos maga-
tartással sokat tehet az özönfajok behurcolása és elterjedé-
se ellen. Gondoljunk csak az angolnákra. A múlt században
telepítették õket a Balatonba a halászat bevételeinek növe-
lésére. Az idegenhonos hal azonban csak egy ideig tudott
alkalmazkodni a balatoni körülményekhez. A múlt század
végén tömegesen pusztult, nagy károkat okozva az idegen-
forgalomnak a külföldi strandolók elüldözésével. Nagy ká-
rokat okoz a busa napjainkban is, bár ökológiai okból, az
algák terjedésének megakadályozására telepítették õket.
Ám a busa nemcsak az algákat, hanem minden mást is elfo-
gyaszt, és ezzel a Balaton õshonos halpopulációjának nagy
csökkenését, egyes fajok esetenkénti kipusztulását is okoz-
ta. 

Összeállította:
Dr. Hajósy Adrienne - Vassné Piliszky Zsuzsa

Köszönet nekik az érdekes elõadásért!
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Áldott karácsonyi ünnepeket kíván a NABE zamárdi csoportja

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

November 12-én dr. Darnói Tibor holisztikus orvos és
Novák Csaba életmód tanácsadó „Család – élet – kapcsolat
– munka „címmel konfliktuskezelõ tréninget tartott.

November 20-án komplex szûrésre utaztunk Kaposvárra. A
45 – 65 év közötti hölgyek – Zamárdiban 280 fõ – mam-
mográfiai vizsgálatán kívül módunk volt tüdõ-, nõgyó-
gyászati- és csontsûrûség szûrésre.   Néhányan mindegyik
lehetõséget igénybe vették. A Prevenciós Iroda jóvoltából a
kórház fél nap alatt 120 szûrést végzett el. A kényelmes
utazás, a profi szervezés, a figyelmes segítõkészség és a
szakszerû orvosi vizsgálatok ellenére a mammográfiai
szûrésre meghívott 280 zamárdi hölgybõl- sajnos -csupán
40 fõ élt a lehetõséggel. Pedig mindnyájan tudjuk: jobb a
betegséget megelõzni, mint gyógyítani.

Vagyunk egypáran, akik elmúlt néhány évtizedünket annak
köszönhetjük, hogy idõben jelentkeztünk szûrésre. Azóta is
hálásak vagyunk a lehetõségért segítõinknek és – nem utol-
sósorban – magunknak. 
Az állam támogatja, az önkormányzat segíti, egyesületünk
szervezi, a kórház tárt karokkal fogadja a szûrésre jelentke-
zõket. A lehetõség adott, saját érdekünkben csak élni kell
vele!

Kedves Olvasóinknak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket kívánunk.

Közzétételi kötelezettségünknek az alábbiak szerint
teszünk eleget

2017 évi MÉRLEG

2017. évi gazdálkodás eredménye                           170

MEGHÍVÓ

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA

December 10-én 17 órára

karácsonyi meglepetéssel várjuk tagjainkat

HAGYOMÁNYOS

SZERETETVENDÉGSÉGÜNKRE
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ELKÉSZÜLT AZ M7-ES AUTÓPÁLYA SIÓFOK
ÉS ZAMÁRDI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK FEL-
ÚJÍTÁSA

Több mint 20 kilométeren újul meg az M7-es autópá-
lya Letenye felé vezetõ oldala, a 90-es és a 111-es ki-
lométerszelvények között. Az útalapot is érintõ felújí-
tási munkák két ütemben valósulnak meg. Az idei év-
ben 8 kilométernyi szakasz újult meg.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018. augusztus 22-én
adta át az M7-es felújításának elsõ üteméhez kapcso-
lódóan a munkaterületet a kivitelezõnek. Elsõ körben
a 102-es és 111-es kilométerszelvények között, vagyis
a Siófok Centrum és a Zamárdi csomópont között
újult meg a pálya Letenye felé vezetõ 8 kilométeres
szakasza.

Az elõzetes terveknek megfelelõen, 2018. november
12-én, hétfõ délelõtt 10 órakor rendõri segítséggel át-
adták a forgalomnak a felújított autópálya-szakaszt.
Ugyanakkor lokális forgalomterelésre még november
14-ig számíthatnak az autósok. 

A tavasszal folytatódó építési fázisokról és az azokhoz
kapcsolódó forgalomszervezési változásokról a beru-
házó, Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan ad
majd tájékoztatást.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a kivitelezõk ez-
úton köszönik a térség lakosságának és az arra közle-
kedõknek a türelmét, amelyet a felújítási munkák ide-
jén tanúsítottak. A beruházás rövid, közép és hosszú
távon is az õ érdeküket szolgálja majd.

További információ:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Kommunikációs osztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 
E-mail: kommunikacio@kozut.hu
Weboldal: www.kozut.hu 
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut
Instagram: https://www.instagram.com/magyarkozut

Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog
Új Esztendõt kíván a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Zamárdi csoportja

SAJTÓKÖZLEMÉNY



Kedves jóga iránt érdeklõdõk!2019. januárjában is-
mét szeretnék indítani egy 8 alkalmas hatha jóga

alaptanfolyamot, heti egy alkalommal.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet az alábbi címen:

attireno@gmail.com
vagy telefonszámon:

84/349-126

Hirschmann Renáta

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2018. december

2019. január 5. Vízkereszti túra. A templomtérrõl
indulunk 13 órakor, egy szombati napon. Erdei
utakon megyünk a Vaskeresztig, ahol egy kicsit
elidõzünk. 

Hirschmann Attila

Sikeres szereplés a világbajnokságon

Október közepén tartották a floridai Sarasotában az idei F18 Katamarán Világbajnokságot, amelyen 13 ország
78 hajója állt rajthoz.
Pontosan 10 éve vettem részt Jankovics Gáborral az elsõ világbajnokságunkon, ahol akkor 102.-ek lettünk. Az-
óta ez már a hetedik ilyen nagy versenyünk, és lépésrõl lépésre közelítünk az élmezõny felé.
Sokat készültünk a mostani versenyre is, mert az elõrejelzések alapján várható volt, hogy ideálisak lesznek a
körülmények számunkra. Egy teljesen új hajóval érkeztünk, ami elsõre nagyon jól hangzik, de sajnos ez is
olyan, mint a betöretlen cipõ, ezért
a verseny elõtti pár napban folya-
matosan edzettünk, és kerestük az
ideális beállításokat.
A versenyen tizenkét futamot tud-
tak lebonyolítani, és ez alapján vé-
gül az elõkelõ 20. helyet sikerült elér-

nünk, ami minden idõk legjobb ma-

gyar eredménye az F18 hajóosztály-

ban! A siker elérését Zamárdi vá-
ros is segítette azzal, hogy lehetõsé-
ge szerint támogatja klubunk fejlõ-
dését. Ezt ezúton is köszönjük! 

Diószegi Zoltán

Prigliné Zsuzsa:

Aranyló õsz

Mozdulatlan, csodás, õszi alkony,
Játékos fény csillan dérlepte hajamon,

Aranyszín levelek csónakáznak
A békésen pihenõ csendes tavon,

Mint ahogy lepkeangyalok
Pihennek fényes csillagokon.

Oly mélyen meghat engem ez az este,
És a rét, meg a tó, ahogy õsz öleli át,

A csalfa szél titkokat keresve,
Emelgeti huncutul a fenyõ szoknyát.

Hûvös már a táj, mint a lelkem,
Ezer titkot rejt a sejtelmes homály,

Messze túl a kopár kerteken,
Télelõ hideg szavú dala száll.

Sokszor volt már ilyen hûvös,
Õszi, borús üzenettel,

Tele a lelkem és szívem,
Milyen jó is volna e színes levelekkel

Messze ringatózni e csodás varázsvízen,

Fényként csillanni odakünn a réten,
Hol oly illatos szénahalom az ágy,
Anyám mosolyát kutatom az égen,
Egy öleléséért gyötör egyre a vágy.

2018. november 8.
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SZENT KRISTÓF PINCÉSZET ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT
szeretettel vár mindenkit a decemberi programjaira

DECEMBER 8.
SZT. KRISTÓF BORVACSORA 
Legyen részese egy hamisítatlan Szent Kristóf gasztronómiai élménynek. 
Ötfogásos ínycsiklandó somogyi ételválogatással, hozzá illõ Szent Kristóf borokkal várjuk. 
Vacsoramenü: 
Elsõ fogás
Pontykocsonya somogyi kifli burgonyasalátával, paprikás cipóval
Irsai Olivér 2017
Második fogás
Tárkonyos téli zöldség-krémleves préselt svártlival, tejfölhabbal
Fehér burgundi 2017
Harmadik fogás
Pecsenye kacsa káposztás laskával töltve, csicsókapürével, mézes birssel
Cabernet Sauvignon-Pinot Noir Rosé 2017
Negyedik fogás
Bõszénfai szarvas lapockasült erdei gombaraguval, burgonya gánicával és fényezett kelbimbóval
Merlot-Shiraz 2016
Ötödik fogás
Szent Kristóf Somlói desszert (csokoládés piskóta angol-krémmel rétegezve, 
csokoládémártással, diófagylalttal, rumos mazsolakrémmel)
Sárgamuskotály 2015
Ár: 8.990,- Ft

DECEMBER 31.
SZILVESZTERI MULATÓS PARTY 
Tervezze meg idõben a szilveszteri buliját, és köszöntse velünk az újévet. 

BULISÁTOR:
18.00 Kapunyitás A fellépõk elõtt és után DISCO.
22.30 PETER SRÁMEK
23.30 KIS GRÓFO
00.00 Himnusz, pezsgõzés
0.15 Tûzijáték
1.00 GÁSPÁR LACI
Tombola értékes nyereményekkel.
Belépõdíj:1.490,- Ft/fõ (Éjfélkor egy pohár pezsgõvel)

BORÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYPAVILON: 
19.00-22.00 Szilveszteri büféasztalos vacsora (Asztalfoglalás ajánlott!)
Vacsoravendégek részére: érkezéskor welcome drink, éjfélkor egy pohár pezsgõ, 
ingyenes belépés a bulisátorba, éjféli étkezés. 
Ár: 9.900,- Ft/fõ
A programokra TRANSZFERLEHETÕSÉG elõzetes egyeztetéssel!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

További információ és asztalfoglalás:
Tel: 00 36 30 335 3553, 0036 70 638 2202

www.stkristof.com, www.facebook.com/stkristof
ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES RÉGI ÉS LEENDÕ

VENDÉGÜNKNEK ÉS PARTNERÜNKNEK!
a Szent Kristóf csapata 
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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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MISEREND

Takarítás, szabás-varrás,

Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

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

2018. december
Katolikus miserend
Zamárdi plébániatemplom:

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. december 28.
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

Szerda: 17.00 óra
Csütörtök.: 17.00 óra
Péntek.:  6.00 óra
Szombat: 17.00 óra
Vasárnap:  9.00 óra

A kápolnában karácsonyig nincs
szentmise.

Balatonendréd
vasárnap 10.30 óra

A karácsony és újév közötti miserend a
honlapon (zamardi.plebania.hu) lesz
elérhetõ.

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

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


