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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete 2019. április 29-i ülésérõl
A képviselõ-testület

1. Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõ bérleti
szerzõdésekkel kapcsolatos döntések

- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javas-
latát jóváhagyva a Bácskai utcai kishajó kikö-
tõben helyet biztosít Kovács Béni Tamásnak, a
Nánási Sailing Kft.-nek (Nánási Balázs) és a
Thai Boksz Foods Kft.-nek (Pálfi Norbert).

- Szentesi Tibor, Tóth István és a Göbész Kft.
(Gyõri Zsolt) részére nem kíván helyet bizto-
sítani a kishajó kikötõben, várakozó helyen
kerüljenek nyilvántartásba.

2. Elfogadja 

- a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház
és Városi Könyvtár beszámolóját a 2019. évi
idegenforgalmi szezonra történõ felkészülés-
rõl,

- a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat szak-
mai programját,

- a Siófoki Hivatásos Tûzoltóság 2018. évi be-
számolóját.

3. Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos elõterjesz-
tés

- a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos elõter-
jesztést megtárgyalta, és nem támogatja, hogy
a GAMESZ szervezeten keresztül oldják meg
a téli rezsicsökkentéssel összefüggõ tüzelõ tá-
rolását és kiszállítását.

- kéri, hogy a hivatal a Dencs Tüzép Kft.-vel
kössön szerzõdést utalvány formájában a
szükséges tüzelõanyagra vonatkozóan, illetve
a brikett vásárlásra vonatkozóan a hivatal ke-
ressen a környékben kereskedõt, szintén utal-
vány formájában történõ vásárlási lehetõség-
gel.

4. Sziget Zrt. kérelmei

- a Sziget Zrt. kérelmét a 2019. évi Balaton
Sound fesztivál területhasználatának üteme-
zésére vonatkozóan elfogadja azzal, hogy a
korlátozásokkal, kialakításokkal, lezárással
kapcsolatos költségeket a Sziget Zrt. vállalja. 

5. Közösségi együttélésrõl szóló rendelet módosí-
tására javaslat

- megalkotta 9/2019.(IV.30) önkormányzati ren-
deletét az 5/2013.(II.26.) számú, a közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeirõl szóló rende-
let módosításáról. 

(A módosítás kapcsolódik a közterület-felügyelet által
alkalmazott informatikai eszközökhöz. A megállni ti-
los táblák hatálya alá tartozó gépkocsikkal szemben is
tudnak az objektív felelõsség alapján eljárni a közte-
rület-felügyelõk, mert minden esetben a gépjármû tu-
lajdonosa, üzembentartója bírságolható.

Ezen kívül aki a behajtási korlátozás alá esõ területre
behajt vagy bent tartózkodik engedély nélkül, szintén
szankcionálható.)

6. Attilart Kft.  kérelme

- engedélyezi az Attilart Kft. kérelmére, hogy a
Tiki Beach bisztró részére 2019. évben a 93
m2 nagyságú üzleti elõkertet az Attilart Kft.
helyett a Tiki Beach Kft. vegye igénybe. 

7. Wéberné Nagy Mónika kérelme a kiserdõ
hasznosítására vonatkozóan

- elvi szinten támogatandónak tartja Wéberné
Nagy Mónika beruházási elképzelését a kiser-
dõ fejlesztésével kapcsolatban.
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8. Pach Gábor kérelme a kiserdõ hasznosítá-
sára vonatkozóan

- Pach Gábor kérelmét ismételten tárgyalta
a kiserdõ fejlesztésével kapcsolatban, és a
szakhatóságok, fõépítész véleményének
bemutatása után kíván ismételten foglal-
kozni a kérelemmel. 

- A leendõ bérlõnek figyelemmel kell lenni
arra, hogy a beépítési százaléknak a bérelt
terület nagyságával arányosnak kell lennie.

- A szerzõdéstervezetben szereplõ paramé-
tereket elvi szinten elfogadhatónak tartja
(bérleti idõ, bérleti díj).

9. Bölcsõdei ellátással kapcsolatos tájékozta-
tás

- a bölcsõdei ellátással kapcsolatos tájékoz-
tatást tudomásul vette.

- felkéri a hivatalt, hogy a környezõ telepü-
lésekkel vegye fel a kapcsolatot az együtt-
mûködési lehetõségek felmérésére.

10. Iskolai konyhaépület nyílászáróinak cseré-
je

- az iskolai konyhaépület nyílászáróinak
cseréjére a Balatoni Szép-Lak Bt.-t bízza
meg 2.259.847,- Ft összegben.

11. Zamárdi, Felsõ pincesor közvilágítási ter-
vének és a Sport tér térvilágítási tervének
elkészítése

- a zamárdi Felsõ pincesor közvilágítási ter-
veinek elkészítésével megbízza a Norvill
Kft.-t 180.000,-Ft +Áfa összegben,

- a Sport tér térvilágítási terveinek elkészíté-
sével megbízza a Norvill Kft.-t 220.000,-Ft
+Áfa összegben.

- A tervezési munkák pénzügyi kerete a
költségvetésben biztosított.

12. Volt Sirály Hotel melletti sétány napelemes
térvilágítási hálózatának kiépítésére meg-
bízás

- a legalacsonyabb ajánlatot adó Barnucz és
Társa Kft.-t bízza meg bruttó 1.777.175,-
Ft összegû ajánlata alapján a volt Sirály
Hotel melletti sétány napelemes térvilágí-
tási hálózatának kiépítésére.

13. Zamárdi Fekete István Általános Iskola
udvarán napelemes térvilágítási hálózat ki-
építésére megbízás

- a legalacsonyabb ajánlatot adó Barnucz és
Társa Kft.-t bízza meg bruttó 1.209.167,-
Ft összegben a Zamárdi Fekete István Ál-
talános Iskola udvarán napelemes térvilá-
gítási hálózat kiépítésére. 

- a hiányzó keretet a volt Sirály Hotel mel-
letti sétány napelemes térvilágítási hálóza-
tának kiépítésekor fennmaradó keretbõl
biztosítja.

14. Zamárdi, Knézich utca és Fecske köz felújí-
tása kivitelezési munkáihoz kapcsolódó
mûszaki ellenõrzésekre megbízás

- megbízza a Zamárdi, Knézich utca és
Fecske köz felújítása kivitelezési munkái-
hoz kapcsolódó mûszaki ellenõrzésekkel
Sturcz Mihály egyéni vállalkozót bruttó
124.000,- Ft összegben.

15. Megalkotta 10/2019. (IV.30.) számú önkor-
mányzati rendeletét a közterületek haszná-
latáról és rendjérõl szóló 21/2014. (IV.29.)
számú rendelet módosításáról.

(azok a hajóhely bérlõk, akik kereskedelmi tevé-
kenységet folytatnak, 200 %-os bérleti díjat fizes-
senek, a vízi sportszer eszközökre vonatkozóan is
történt módosítási javaslat a rendeletben.)

16. Göbész Kft kishajó kikötõ bérleti helye

- a 90/2019. (IV.29.) KT határozatát úgy mó-
dosítja, hogy a Göbész Kft.  - Gyõri Zsolt
részére a Bácskai utcai kishajó kikötõben
biztosít bérleti lehetõséget az elfogadott
közterület-használatra vonatkozó rendelet
1. számú mellékletében meghatározott,
kereskedelmi tevékenységet folytató cégek
részére megállapított 200 %-os díjszabás
ellenében. A Göbész Kft. a kishajó kikötõ
bérleti díján felül a vállalkozási tevékeny-
séghez szükséges közterület-használat dí-
ját is köteles megfizetni az Önkormányzat
felé az aláírt bérleti szerzõdés alapján.

Matyikó Zsuzsa



Új testvértelepülésünk Moscenicka Draga!
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Rövid hír
Csákovics Gyula polgármester úr az április 29-ei tes-
tületi ülés elõtt  kedves kötelezettségének tett eleget.
A város területén történt egy bûncselekmény (egy
idõs asszony ellen), amelyet a rendõrség civilekkel
együtt sikeresen megoldott. A három civil fõ segítsé-
gével a bûnelkövetõt elfogták. Ez az eset is azt bizo-

nyítja, hogy Zamárdiban odafigyelnek az emberek
egymásra, számíthatnak a bajban a segítségre.
Polgármester úr kitüntetést adott át Bene Zsolt siófo-
ki rendõrkapitány úrral együtt Beregszászi Ernõ Lász-
lónak, Hauk Imrének és Takács Zsolt Krisztiánnak.

M.Zs.

Május 9-e jeles nappá vált városunk történetében.
Az Isztriai-félsziget keleti partján, a Fiumei-öbölben ta-

lálható városkából küldöttséget fogadtunk. Csákovics Gyu-
la és Rikardo Staraj polgármesterek, Matyikó Zsuzsa és
Luciana Sterle alpolgármesterek, valamint a képviselõ- tes-
tületi tagok és a civil szervezeti vezetõk jelenlétében aláír-
ták a két település szövetkezésének okmányait. Bízunk
benne, perspektivikus és gyümölcsözõ együttmûködés veszi
kezdetét! Az aláírás ünnepélyes aktusa elõtt a két polgár-
mester beszéde a két település egymásra találásának örö-
mét sugározta, és hitet tettek mindketten amellett, hogy
nemcsak a személyek szintjén van értelme a kapcsolatnak,
hanem még azon felül fontos az EU által támogatott tele-
pülésszintû együttmûködésnek is. A turizmus nagyszerû
közös nevezõ ehhez.

A testvér-települési szövetségkötés alkalmából elhang-
zott a magyar és horvát nép ezeréves sorsközösségének rö-
vid felidézése is mindkét nemzet nyelvén. Az ünnepségen,
majd az ezt követõ vacsorán Danis Imre tolmácsolt, aki az
elõkészítõ ügyintézésekbõl szintúgy kivette részét.

Moscenicka Draga közel fekszik Abbáziához, Fiuméhoz,
azokhoz az adriai településekhez, amelyekhez mi, magya-
rok is kötõdünk történelmileg. Az elsõ világháború végéig
az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, majd a máso-
dik világháború végéig Olaszországhoz. Utána következett
Jugoszlávia, majd annak szétesése után Horvátország tele-
pülése. Mindössze 450 km-re van Zamárditól, autópályán
egészen Fiuméig lehet menni, onnét körülbelül 45 km-re
található. Ha majd fürödni belépünk a tengerbe, éppen
Zamárdi felé merülünk a vízbe. A városkának remek vö-
rösbora van, ételkülönlegességeinek alapanyaga a hal, de
említsük meg a szelídgesztenyét és a tengeri sós levegõtõl
átjárt sonkát is. Karszthegyei és szurdokvölgye az Ucka
Nemzeti Park részei, kiváló kirándulási lehetõségek! Fesz-
tiváljai, hagyományos vitorlásversenye, különleges hegyi fu-
tóversenye, és a tengeri horgászat bizonyára sok zamárdi
lakost vonzanak majd Moscenicka Draga-ba.       (GP)
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ÓVODA HÍREI

Április 24-én a népviselet napja alkalmából a torna-
teremben a Borkút Néptánc Együttes mutatta be a
gyerekeknek viseletét, és táncoltak is nekünk. Hoztak
magukkal népviseletbe öltöztetett gyönyörû babákat,
valamint közös táncolásra is invitálták az ovisokat. 25-
én moziba vittük a gyerekeket, a „Vízipók, csodapók”
címû mesét vetítették le nekünk. A gyerekeknek na-
gyon tetszett a mese, nemcsak vidám, de tanulságos is
volt számukra. 26-án az egész óvoda hátizsákos kirán-
dulásra indult a Vaskereszthez.
A hosszú túra során a gyerekek közvetlen megismer-
kedhettek az erdõben élõ bogarakkal, madarakkal,
növényekkel. Ismereteket szereztek arról, hogyan illik
az erdõben viselkedni, mit jelentenek a turistajelzé-
sek, mit érdemes magukkal vinni. 

A kirándulás utolsó állomása a Kilátó és a Szamárkõ
volt. 29-én elkezdõdött a nagycsoportosok úszásokta-
tásának 2. turnusa. Az utolsó órán a szülõk megtekint-
hették, mennyit ügyesedtek gyermekeik. 

Május 1-jén, a „Fuss Zamárdiért! Fuss az egészsége-
dért!” rendezvényen számos kis óvodás futotta le a ki-
jelölt távot. Május 8-án 15 lelkes nagycsoportossal
képviseltük óvodánkat a balatonföldvári sportnapon.
A gyerekek ügyesen teljesítették a versenyfeladato-
kat. Kitartásukat éremmel, oklevéllel és egy kosár

gyümölccsel jutalmazták. Május 10-én ünnepeltük az
anyák napját. Délelõtt Figura Ede bácsi zenés, inte-
raktív elõadásával gazdagodtak a gyerekek. Az édes-
anyákat, nagymamákat délutánra vártuk. A csoportok
mûsora és az ajándékok átadása után kerti parti várta
a résztvevõket. Idén is voltak anya- gyermek játékok,
tûzoltóautó, rendõrautó, lovas kocsi.
Május 14-én a nagycsoportosok színházba látogattak.
17-én voltak a csoportos kirándulások. A manó és
nyuszi csoport szülõ-gyermek kerékpártúrát és bográ-
csozást szervezett Szántódpusztára. Keresõjátékok,
ügyességi játékok színesítették a napot. A szülõknek a
puszta hangulata, a gyerekeknek pedig a kecskék, ma-
lacok okoztak maradandó élményt. A tulipános cso-
port a szántódi játszótérre sétált. A gyerekekre pizza
és kincskeresõ játék várt. Az almás csoport a Malsch
parkig sétált, õk is élményekben, játékokban gazdag
napot töltöttek el. 21-én a nagycsoportosok fellátogat-
tak az iskolába. 

Megismerkedtek a tanító nénivel, beültek az iskola-
padba, belekóstoltak az iskolai életbe, és nem utolsó
sorban találkoztak a tavaly elballagott ovis barátok-
kal. 



Április 29-én Marcaliban rendezték az alapmûveleti matematikaverseny megyei fordulójának eredményhir-
detését. BRUCKER PÉTER 2. helyen végzett, SZABÓ VIVIEN különdíjban részesült.

Ápr. 30-án Kónya Sándor délvidéki versénekes zenés irodalomórát tartott a 7-8. osztályosok számára.
Határon túli magyar költõk, írók munkásságát ismerhettük meg sok-sok zenével.

Május 7-én a felsõ tagozatosok a madarak és fák napja alkalmából a kereki Madárparkba látogattak. Ez-
úttal is megcsodálhattuk, hogy a természet az állatvilágban is milyen csodákra képes!

13-án „Európa-napot” tartottunk a 6-7-8. osztályos németesek részvételével a könyvtárban. Hazánk
15 éve lépett be az EU-ba, május 9-e az Európa-nap, 30 éve történt a rendszerváltás, s omlott le a

berlini fal. Ezek voltak a témái tanulóink plakátjainak, szórólapjainak, prezentációs elõadása-
inak. Tanulóink ragyogóan felkészültek. Különösen a nyolcadikosok bizonyították, milyen sok
tehetségünk van, nagyon kitettek magukért.

14-én az ötödikesek korán keltek: már 6 órakor buszra szálltak. Kiskõrösön a János Vitéz Látogató-
központ interaktív programján vettek részt, és Petõfi szülõházát tekintették meg. Az idõ nem 
volt kegyes, de az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark, a Feszty- körkép, a régészkedés és ne-
mezelés feledtette a rossz idõt.

17-én néptáncosaink Siófokon az Együd néptáncversenyen mérettek meg. Négy csoportunk lépett 
színpadra. A 3. osztályosok elvarázsolták a zsûrit: aranyminõsítés lett jutalmuk. A 7-8. osztá-
lyosok ezüst-, a másodikosok bronzminõsítést kaptak.

19-20-án a hetedikesek Hatvan, Gyöngyös, Eger és Recsk nevezetességeit fedezték fel, a hatodikosok pe-
dig egész Sárospatakig vonatoztak, s ott töltöttek el szép napot.

21-én az ovisok egy tanóra keretében ismerkedtek az iskolával. Délután a leendõ elsõ osztályos taní-
tó néni tartott szülõi értekezletet a végzõs ovisok szülei számára.

22-én országos idegen nyelvi kompetenciamérésen vettek részt a 6. és 8. osztályosok. A tavalyiak na-
gyon jó eredményt értek el, bízunk benne, hogy õk is ügyesek lesznek.

27-én az országos kompetenciamérés során szövegértési és matematikai feladatokkal kell tanulóink-
nak megküzdeni. Itt is nagyon szép eredményeink vannak. A tankerületi összehasonlításban az
elõzõ években tanulóink a legjobbak voltak, országosan pedig 83. az iskolánk. 

26-án tanulóink részvételével emlékezünk a Hõsök kápolnájánál az I. és II. világháború zamárdi ál-
dozataira.

*
Ezúton is köszönjük az önkormányzat, a GAMESZ, a
KLIK és a szülõk segítségét, akik a versenyekre való
eljutásunkat lehetõvé tették.
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ISKOLAI HÍREK
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek
A 2018-19-es színházi évad utolsó elõadása az Esõem-
ber címû színdarab volt. A nagysikerû film kiváló
adaptációja remek színházi élményt nyújtott. Szep-
tembertõl várom mind az eddigi, mind az új bérlet-
igénylõk jelentkezését! A Hírmondó augusztusi szá-
mában igyekszem közzétenni az új évad repertoárját.
Ki mit tud? gálánk igaz, hogy mára már gyermekelõ-
adássá vált, de így is évente különleges és kedves szín-
foltja Zamárdi kulturális kínálatának. Idei progra-
munkra az volt jellemzõ, hogy kivétel nélkül minden
fellépõ a maga módján jól felkészült, nemcsak udvari-
asságból kapott tapsot. Egy énekes szám erejéig be-
mutatkozott a gyermek színjátszó kör csapata is. Két
ad hoc mûsorszámunk is volt. Az összes gyermek a
színpadra lépvén ünnepi köszöntõvel kedveskedett
jelenlévõ édesanyjának, nagymamájának. És a „sors
kegyeltjei”, akiknek egy kis jelzés virított széktámláju-
kon, szintén a világot jelentõ deszkákra jöhettek, és a
közönség hathatós segítségével elénekelték a Tavaszi
szél… kezdetû népdalt gitárkísérettel. Gondolta-e
volna elõtte például egy fiatal édesapa, hogy ilyen él-
ményben lesz része? A fellépõk vonatos és ingyen
fagyis kirándulást kapnak ajándékba. Úti céljuk a
lellei cukrászda lesz. Íme, a szereplõk névsora: Nyulas
óvodás csoport, Péter Dalma (vers), Torjai Johanna
(vers), Silingi Enikõ (vers), Pólik Leila (hastánc), Ber-
talan Balázs (zongora), Horváth Emese (vers), Bogdán
Kamilla (vers), Járó A. Zorka (vers), Sárdi Eszter (me-
se), Péter Hajnal (zongora), Tóth Larina (mese), Péter
Kincsõ (klarinét, ének), Ari Kinga (ének), Kõrösi Zoltán
(humor), Nyeste Anna (zongora), Bölcsik Zoltán (trom-
bita), Durkó Barnabás (tuba), Arnold Máté (tenor kürt)
valamint Szántó Csenge, Reiter Tamara, Horváth-
Hajmási Elõd, Szabó Csanád, Bogdán Kamilla, Járó A.
Zorka, Sárdi Eszter, Durkó Blanka, Gamauf Tamás
(színjátszósok).
Májusban a mesterségkóstoló sorozatunknak két al-
kalma zajlott le. A hagyományos kaszálást Csehi Gá-
bor mutatta meg a gyerekeknek (a kipróbálás elõtt), a

kerékpárszerelés alapvetõ fogásait, praktikáit Petró
László tanította. Mindkettõjüknek köszönöm lelkes
segítségét!
A magyar összetartozás napján a Szabadság téri szo-
borhoz várjuk emlékezésre az érdeklõdõ felnõtteket
és diákokat. Idén nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
felidézzük, a magyar kultúra, történelem mennyi, de
mennyi jeles személye született vagy élt a ma határon
túlra esõ települések valamelyikén. Hadd kérjük ép-
pen ezért, ki-ki készüljön elõre ilyen nevekkel!
Szokásos erdélyi honismereti kirándulásunk útvona-
la idén a következõ: Nyírbátor – Nagykároly –
Kaplony (Károlyi-kripta) – Avasújváros – Nagybánya
– Kerlés/Cegõtelke (Szent László nyomában) –
Marossárpatak (erdélyi fejedelmek szoborparkja) –
Korond – Csíkszentmihály – Csíksomlyói búcsú –
Miklósvár (Erdélyi élet múzeuma a Kálnoky-kastély-
ban – Kökös/Maksa (Gábor Áron) – hétfalusi csángók
– Brassó – Kerc   (cisztercita kolostor romja) – Al-
gyógy – Vajdahunyad – Ruszkabánya (Maderspach-
család) – Lugos. A jószívû, gáláns adakozók jóvoltából
egy olyan személy is részt vehet a kiránduláson, aki-
nek a csíksomlyói búcsú volt élete nagy vágya, de élet-
helyzete ezt sohasem tette lehetõvé ez idáig! Minden
segítõjére imádságos szeretettel fog gondolni a kegy-
templomban, ebben biztos vagyok.
Szent Iván-éji rendezvényünkön egy nálunk még új
együttes, a Hollóének fog fellépni a Szamárkõnél. Ha
az idõjárás engedi, utána velük együtt fogjuk járni kü-
lönbözõ korok zamárdi emlékhelyeit az éjszakában és
az idõben, zenéjük által.
Illemrovatunkban most az apró kellemetlenségekrõl
essék pár szó: Az ásítás majdhogynem kritikát jelent
bizonyos hivatalos helyzetekben, még ha indokoltan
történik is meg. Jobb, ha leplezzük: próbáljuk meg be-
csukott szájjal, levegõt az orron át véve, a grimaszt el-
kerülve „véghezvinni”! A tüsszentés is a szervezet ter-
mészetes védekezése, az orra és a szájra szorított
zsebkendõvel illedelmessé tompítható. A tüsszentést
illik a tüsszentõ egészségére kívánni, feltûnés nélkül, a
társalgást, az elõadást, stb. nem zavaró módon. Erõs

június
4-e, 17:30: Magyar összetartozás napi megemlé-
kezés Trianon évfordulóján a Magyar fájdalom
szobornál
6-tól 11-ig: Erdélyi honismereti utazás a csík-
somlyói búcsúval egybekötve
13-a, 9:00-: vásár
19-e, 14:00-: vásár
23-a, 21:00-: Szent Iván –éji koncert a Hollófé-
szek együttessel, utána idõutazás zamárdi emlék-
helyein (Esõs idõben helyszín a Közösségi Ház)

27-e, 9:00-: vásár
29-e, 19:00: Térzene a magyar szabadság napja
alkalmából a városháza elõtt. Fellép a Tabi Fú-
vószenekar
Keddenként: nõi kar (18:00), szerdánként: gyer-
mekszínjátszó kör (15:30), jóga (17:00),  csütörtö-
könként: zenekari próba, péntekenként: Szakasztó
népdalkör próbái (18:00).

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát
az itteni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság!
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köhögéskor, roham esetén a legjobb megoldás elhagy-
ni az összejövetel színhelyét, és kint rendbe hozni ma-
gunkat. Súlyos köhögési állapotban az a helytálló, ha
nem megyünk el közösségi alkalomra. A csuklás sem
fojtható vissza. Hasonló módon cselekedjünk, mint
köhögéskor, de segítségünkre lehet, ha a helyszínen
lehet pár kortyot inni. A váratlan és kellemetlenül
hangos gyomorkorgás ellen könnyû védekezni, az a
legjobb, ha a társasági alkalom elõtt eszünk pár fala-

tot. Ha erre nem volt mód, megoldás, ha az eset bekö-
vetkeztekor találni a kezünk közelében valami ropog-
tatnivalót vagy kávét, üdítõitalt. Észrevétlenné nem
tehetõ vétlen illemsértés esetén elnézést kell kérnünk
(például hirtelen fékezett a busz,és ráléptem valaki-
nek a lábára). Az ilyen bocsánatkérést mindig el kell
fogadni.

(GP)

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

BALATON SOUND KEDVEZMÉNYES BÉRLETEK 

2019. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek

értékesítésérõl a BALATON SOUND fesztivál esetében:

• kedvezményes bérletek száma 300 darab

• ára 2019-ben: 39.000 Ft

• jelentkezés személyesen a Tourinform irodában nyitva tartási idõben személyigazolvány, 

lakcímkártya felmutatásával, egyben születési hely és idõ rögzítése mellett

• a bérletet csak Zamárdi lakcímmel rendelkezõ személy igényelheti és használhatja fel a ren-

dezvény idején

• a feliratkozás ideje 2019. május 13. 8 órától - június 20. 12 óráig

• fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet a szakmai jegypénztárakban 

(fontos, hogy nem a pénztárban, hanem a szakmai jegyeknél!) készpénzzel, bankkártyával,

tehát a feliratkozáskor nem kell fizetni 

• a karszalagot annak adják ki, aki igazolja magát ( személyigazolvány, lakcímkártya )

• Meghatalmazással nem lehet a karszalagot átvenni !

• a karszalagot a helyszínen a tulajdonosa kezére felhelyezik, azt nem viheti el magával, hogy 

késõbb felteszi

• egyszerre akár több jegyet is ki lehet fizetni, (pl. család esetén egy kártyával többet, vagy haveri 

társaság) de a fizetés után a jegyet csak a név szerinti tulajdonosa kaphatja meg

• ha bármi kérdése van a bérletekkel kapcsolatban, közvetlenül érdeklõdhet a proticket@sziget.hu

címen, az ügyfélszolgálatos kollégák készségesen válaszolnak 
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Júniusi rendezvények:

- Június 8.   Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny
Rendezvénytér Repülõs emlékmû felõli oldalán
(Hausmann étterem felé) 

Program:

Házigazda: Nádas György humorista
10:00-19:00  légvár, ugrálóvár, kézmûves foglalkozás

gyermekeknek
8:00-tól csapatok érkezése

10:00-tól fõzõverseny kezdete
11:00 Pom Pom együttes mûsora gyermekeknek
12:00 Nádas György mûsora
13:00-tól az ételek zsûrizése
15:00 Eredményhirdetés 
16:00 Korda György és Balázs Klári mûsora
17:30 Illfon Gt koncertje

Június 23. 21:00 Szent Iván éjszakája
Június 29. Térzene a magyar szabadság napja alkal-

mából
Helyszín: Szabadság tér

Június 30. 17:00 Lurkók, vitorlára! – ingyenes gyer-
mekvitorláztatás
Helyszín: Bácskai utca

Július 3-7. Balaton Sound Fesztivál
Helyszín: Kecskeméti és Harcsa utca kö-
zötti szabad strand

Július 4-tõl csütörtökönként Zamárdi séták – ingye-
nes túravezetés
Gyülekezés: 16:30 Tourinform Iroda elõtt
(Kossuth u.16.)

Július 7. 17:00 Lurkók, vitorlára! – ingyenes gyer-
mekvitorláztatás
Helyszín: Bácskai utca

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kis város nagy szívvel (2008-2018) 1500 Ft
Zamárdi antológia: 2.000 Ft

- kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag), bögrék, 
kulcstartók

- Új pólók ( nõi-férfi fazon ) Zamárdi a Balaton
szíve logóval

- Baseball sapkák

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás, 
scannelés: 35 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand fesztivál, B my
lake fesztivál jegyárusítás 
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 

Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

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

Nyitvatartásunk:

Június 7-ig hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 
Június 8. – rendezvényen való kitelepülés miatt az
iroda ZÁRVA
Június 9-június 23-ig hétfõtõl péntekig 9:00-17:00;
szombat, vasárnap: 9:00-13.00
Június 9. vasárnap (pünkösd) 9:00-13:00 
Június 10. hétfõ (pünkösd) 9:00-13:00 óráig vagyunk
nyitva
Június 24-tõl hétfõtõl szombatig 9:00-18:00;
vasárnap: 9:00-17:00 óráig állunk kedves ügyfeleink
rendelkezésére.

Elérhetõségeink:

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

Prigliné Zsuzsa:

Hajnali kenyér

Kora hajnali órán
Anyám már ébren,

Pattog a tûz a kemencében.
A kis ház még alszik mélyen,

Álmodik egy szép nap reményében.

Anyám dolgos két kezére
Áldást lehel az Úr kegyelme.

S mikor felébredek,
Az ágyamból ki sem lépek,

Körbeleng a friss kenyér illata,
Ébreszt anyám kedves mosolya.

E mosoly biztat, dicsér,
Életem végéig elkísér.

Vigyázza sorsomat,
Áldás, ha jõ az alkonyat.

Erõ van benne, vigasztalás,
Hallom ma is, s ez oly csodás.
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Nagy állatbarát révén mindig is fontosnak tartottam a
Siófoki Állatvédõ Alapítvány munkáját, és ezért szerettem
volna meghálálni fáradhatatlan munkájukat egy adomány-
gyûjtõ nap megszervezésével. Ehhez a Siófoki Állatvédõ
Alapítvány közremûködését és Zamárdi Város Önkor-
mányzatának segítségét kértem. Városunk polgármestere,
Csákovics Gyula örömmel vette megkeresésemet és biz-
tosított a teljes körû támogatásról. Marketing munkánkat a
zamárdi Tourinform iroda segítette. A rendezvény
helyszínét Zamárdi Város Önkormányzata és a házigazda
Balázs Bisztró Zamárdi biztosította.
A rendezvény 2019. május 19-én került megrendezésre.
Célja a minél több adomány összegyûjtése volt. Tudtam, ez
nem lesz könnyû feladat, és azt is, hogy a legjobb eredmény
eléréséhez nagy tömeget kell megmozgatnom, ekkor jött az
ötlet, hogy kapcsoljuk össze egy gyereknappal. Kicsiknek és
nagyoknak színes programokban volt részük. Lufifújás,
arcfestés, csillámtetoválás, ingyen jégkása is várta a
gyerekeket. A mozogni vágyók gokartra ülhettek, és a
légvárat is kipróbálhatták. A programra 3 menhelyes
kutyust is hoztak, de sokan saját házi kedvencükkel láto-
gattak el a rendezvényre, így a part hamar megtelt
jókedvvel és szeretettel. A kutyás gyermeknapon a menhely
javára gyûjtöttünk. A házigazda Balázs Bisztró az eladott
édességekbõl (csavaros fagyi, sütemények, tiramisu,
jégrém) befolyt teljes bevételét a menhelynek ajánlotta fel,
ezenkívül rengeteg tápot, plédet hoztak a rendezvényre
látogatók, és az adománygyûjtõ perselyek is szépen teltek.
A befolyt összeg: 165.000 Ft, amit teljes egészében a siófo-
ki menhely kutyusaira és macskáira fordít az alapítvány. A
kutyás gyereknapra közel 300-an látogattak el. Mivel jól
sikerült a jótékonysági akcióval egybekötött gyermeknap,
szeretnénk hagyománnyá tenni.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta a
menhelyet. A rendezvényen nyújtott segítségükért az
önkénteseknek (Gabi, Vali, Ildi, Míra, Melinda, Hajni,
Judit, Zoli, Jancsi, Zsuzsi, Tomi) a lufikért (Rita & Tim) a
gokartokért az M&M Kft-nek, a házigazda Balázs
Bisztrónak és Zamárdi Város Önkormányzatának.
Gondolataimat Fekete István soraival zárom:
„Ebben nem csalódsz. Nem beszél, hát nem is hazudik, nem
ígér, mégis odaadja mindenét, nem szól mégis többet
mond, mint amit valaha ember mondott.”

Kozma Helga

KUTYÁS GYERMEKNAP ZAMÁRDIBAN

A fotókat Bogdán István készítetteostván
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2019. március 30-án (szombaton) a Mûvelõdési Ház-
ban Fehér Imre festõmûvész kiállításának megnyitóját
láthatta a nagyérdemû közönség.

Ezúton szeretnénk megköszönni a vendégeknek,
hogy eljöttek, és sikerült teltházas rendezvényt szer-
vezni, ahol nagyszerû mûvészek színesítették a meg-
nyitót:

Puskás Jenõ festõmûvész nyitotta meg a kiállítást, ez-
után Nagy Noémi zongorán Chopin és Liszt-mûveket
játszott. Hegedûs Károly budapesti költõ saját lírai ver-
seibõl olvasott fel, majd Nagy Ágoston egy szép Pres-
ser Gábor dalt adott elõ zongorán vokál-kísérettel.

Fehér Imre impresszionista-realista festményeinek
megtekintése mellett „bõségtál” várta a vendégeket.

Az est meglepetését a több mint 40 év után újra kon-
certet adó – helyi kötõdésû - Mathias Rex zenekar
szolgáltatta, melynek tagjai: dr. Kovács János (gitár,
ének), Kovács László (dob), Fehér Imre (basszus gi-
tár), Simon Béla (gitár), Kovanyecz Zoltán (billentyû,
ének).

A rendezvény, melyet maga Fehér Imre szervezett,
nagyszerûen sikerült. 
Mindazoknak, akik ott voltak, emlékezetes marad. 

FEHÉR IMRE KIÁLLÍTÁSA



Az idei irodalmi vetélkedõnket május 18-án, szombaton
délelõtt tartottuk. Nagy örömünkre 6 csapat indult;
általában 5 szokott...
Újsághírré azért lett, mert ez már a 20. alkalom; ren-
dezvényünknek múltja van. Minden évben köszöntünk új
versenyzõket, de többségében visszatérõ „irodalombará-
tokkal“ találkozunk. Talán helyesebb lenne a játék meg-
nevezés a vetélkedõ helyett, hiszen nem „vérre menõ“
versenyrõl van szó.
A részvétel és az odáig vezetõ út a lényeges: a csapaton
belüli felkészülés közösségformálása, az olvasás és az
együttes játék öröme.
Íme, azon regények listája, melyekbõl az olvasni szeretõk
tudásukat megmérették.

1. Fekete István: Tüskevár, Ballagó idõ /2000/

2. Gárdonyi Géza: Egri csillagok /2001/

3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk /2002/

4. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig /2003/

5. Szabó Magda: Abigél /2004/

6. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyõje /2005/

7. Kertész Erzsébet: Vilma doktor asszony /2006/

8. Tamási Áron: Ábel a rengetegben /2007/

9. Wass Albert: Farkasverem /2008/

10. Móra Ferenc: Aranykoporsó /2009/

11. Agatha Christie: Paddington 16.50 /2010/

12. Eleanor H. Porter: Az élet játéka /2011/

13. Emily Brontë: Üvöltõ szelek /2012/

14. Gárdonyi Géza: Ida regénye /2013/

15. Somogyváry Gyula: Ne sárgulj, fûzfa! /2014/

16. Kosztolányi Dezsõ: Édes Anna /2015/

17. Zilahy Lajos: A fegyverek visszanéznek /2016/

18. Rejtõ Jenõ: Vesztegzár a Grand Hotelben /2017/

19. Méhes György: Kolozsvári milliomosok /2018/

20. Jókai Mór: Szegény gazdagok /2019/

Bemné Schneider Mária

2019. június 13.oldal Zamárdi Hírmondó

A TÜSKEVÁRTÓL  A SZEGÉNY GAZDAGOKIG



FUSS ZAMÁRDIÉRT!
FUSS AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!

Ismét eljött május 1-je, ami lassan már egybeforrt a
Fuss Zamárdiért, fuss az egészségedért rendezvény-
nyel. 
A Zamárdi Egészségõr Egyesület 8 éve szervezi meg
május 1-jén a hagyománnyá vált családi sportnapot,
mellyel Dobribán Géza bácsinak állít emléket szüle-
tésnapján. 

Május 1-je szeles, de szép napnak indult, már 8 órakor
szorgoskodtak az „egészségõrös lányok és kölcsönka-
pott fiúk”.
Gondos tervezés elõzte meg a rendezvényt, hogy flot-
tul menjen minden. Bölcsik Ági vezetésével sürögtek
a hadtápos lányok, kentek-vágtak, és várták az éhes
futókat.
Takácsné Szilvi és Bazsó Szilvi kézben tartotta a re-
gisztrációt, Perge Kriszta lelkesen készítgette a futá-
sért járó apró ajándékokat. 

A célvonalban Hirschmmann Attila, Kelemen Pong-
rác, Margó Gyuri, Kurucz Laci és Galló Tibor várta a
célba érkezõket.  
Elérkezett 10 óra. Polgármester úrral köszöntöttük az
egybegyûlteket, a kicsinek egyáltalán nem mondható
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Az Egészségõr Egyesület szeretettel várja tagjait a rendezvénytéren 2019. június 8-án 12.30

órakor egy tál közös ebédre, beszélgetésre a pünkösdi szezonnyitó rendezvényen.



csapatot. Panni néni a háttérbõl, jó érzõ mosollyal
nyugtázta, hogy milyen sokan jöttek az idén is, szám
szerint 167 futó nevezett. 74 óvodás, 30 alsós, 19 fel-
sõs, 18 felnõtt és 26-an indultak a gepárd futáson.
Perge Kitti bemelegítõ tornája után elrajtolt a Gepárd
táv, majd korosztályonként a Nyúl távon indulók is út-
nak eredtek.
A célba érkezést követõen harapnivalóval vártuk a fu-
tókat, majd díjkiosztó és a megérdemelt ajándékok át-
adása következett. Az idei évben 4 fõs csapatok szám-
árára, tréfás játékokat szerveztünk, így aki ezen is
részt vett, csupán ebéd utánra ért haza. 

Köszönjük a segítséget a Zamárdi Tourinform irodá-
nak, Szabó Gábornak a hangosításért, a Gamesznak,
a Szili Büfének, Puller Imrének, az Egészségõr Egye-
sület aktív tagjainak és természetesen a városvezetés-
nek, hogy biztosították számunkra az anyagi támoga-
tást. 

Az Egészségõr Egyesület nevében mindenkit jövõre
is várunk egy közös futásra. 

Sarankó  Henrietta
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Kirándulás
Egészségõr Egyesületünk csapata május 10-én újra

útra kelt. A 39 fõs társaság ezúttal a „Királynék váro-
sában”, Veszprémben járt. Városnézõ kisvonattal a
Szent István völgyhídon keresztül bejártuk a történel-
mi óvárost. Veszprém az ország elsõ püspöki központ-
ja,7 dombra épült a Séd patak partján, ezért nem rit-
kák a 30-40 méteres szintkülönbségek.

A kisbuszos városnézés után idegenvezetõk segítségé-
vel közelebbrõl is megismertük Veszprémet.
Sétát tettünk a várba, amely fénykorát Szent István és

felesége Gizella ideje alatt, az ezredik év környékén
élte. Az ódon macskakövek királyi sarjak lépteit, le-
gendák egész sorát õrzik.

A Szaléziánum barokk épületében  - ma érsekségi tu-
risztikai központ - megtekintettük az egyházi vonatko-
zású látványosságokat. A Szentháromság tér legmeg-
határozóbb építménye a Szent Mihály bazilika, 1996-
tól õrzi Boldog Gizella királyné ereklyéjét. A Szent
György kápolna és a Gizella kápolna fogja közre a
kanonok-palotákkal szegélyezett reprezentatív
Szentháromság teret. A veszprémi érseki palotát, a
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magyar barokk építészet egyik kimagasló remekmûvét
Fellner Jakab tervei alapján az Eszterházyak építtet-
ték. Belsõ tereit gyönyörû freskók, gipszstukkók díszí-
tik. Ámulattal csodáltuk a berendezési tárgyakat.

Veszprém  jelképe a copf stílusú Tûztorony, órája
minden negyedórában Csermák Antal verbunkos ze-
néjét játssza.
Idegenvezetõinktõl - akiknek minden szavából büsz-
keség és Veszprém szeretete érzõdött  - kétórás város-
nézés után azzal búcsúztunk, hogy a királynõk gyö-
nyörû városába még visszatérünk.

Ebédre közösen nagyon finom pizzát fogyasztottunk.
Ezután gyermeki kíváncsisággal indultunk az 1958-
ban alapított Kittenberger Kálmánról elnevezett állat-
kertbe, mely a legnagyobb hagyományokkal rendelke-
zõ vidéki állatkert. A felújítás után valamennyi állat
igényeinek megfelelõ,  korszerû kifutóba költözhetett.
Az idõjárás kedvezett nekünk. A mondás szerint
„Veszprémben vagy a szél fúj, vagy harangoz-
nak”.Mind a kettõ igaz volt, amikor ott jártunk. Kel-
lemesen elfáradva ültünk be a buszba.Biztos, hogy
mindenki jól érezte magát, mert már a hazafelé veze-
tõ úton a következõ kirándulást terveztük.

Gyalogló Idõsklub

Egyesületünk 2019. május 25-re meghívást kapott a II.  Országos Gyalogló Idõsklub találkozóra, melyen
Zamárdiból 5 fõ vett részt.

A Vajdahunyadvárban Novák Katalin, az EMMI államtitkára köszöntötte a résztvevõket. Monspart Sarolta, a
program kidolgozója az országos
klubhálózat tapasztalatairól tartott
jó hangulatú elõadást. A
táplálkozás szerepérõl az Idõsek
Tanácsa tagja, Dr. Blaskovics
Erzsébet fõorvos beszélt. Trokán
Péter színmûvész saját életébõl
mondott megszívlelendõ taná-
csokat. Az elõadások sorát
Horváthné dr. Sütõ Teréz, a
Soproni Gyalogló Idõsklub
szervezõje az életminõség
megõrzésének lehetõségeivel zárta. 

Az apró, büfé-falatkás ebédet -
Sarolta bemelegítõ tornája után –
egy városligeti gyalogos körsétával
mozogtuk le.



2019. június 17.oldal Zamárdi Hírmondó

Rajtol az 2019. évi motorcsónak Forma 250 világbaj-
nokság!

Június 1-jén Borettóban (Olaszország) rajtol az idei
év F-250 motorcsónak világbajnokság mezõnye, me-
lyen Bodor Péter is részt vesz, esélyesként. 

A világbajnokság teljes versenysorozata idén 3 ver-
senybõl áll, melyek

1. Borettó Olaszország június 1-2
2. Bora Svédország július 27-28
3. Termopil Ukrajna augusztus 24-25

A VB futamokon kívül tervezett verseny még az egy-
futamos Európa bajnokság, melynek idén az olasz
San Nazarró ad otthont július 13-14-én.

A versenysorozatok elõtt egy 2 napos teszt és edzés
került szervezésre Dunaújvárosban május 18-19-én,
melyen kipróbálásra és részben beállításra kerültek a
tél során megcsinált motor- és hajómódosítások an-
nak érdekében, hogy a lehetõ leggyorsabb versenyha-
jó legyen a mienk az összes induló közül. 
Azt, hogy a nagy riválisok milyen fejlesztésekkel ruk-
kolnak elõ, azzal csak az elsõ versenyen lehet szembe-
sülni. Reméljük, hogy sikeres volt a munka részünk-
rõl, és jó eredményeket fog Péter elérni már az elsõ
futamon.

A versenyekrõl folyamatosan tájékoztatjuk az olvasó-
kat a versenyeket követõen.

Néhány kép az edzésrõl…

Szurkoljunk Bodor Péternek a legjobb eredmény
eléréséhez!

Margó György
Váci Autó SE

BARÁTI KÖR HÍREI

,, A hit védelme és a szegények szolgálata’’

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület zamárdi csoportja ezúton szeretné megköszönni
a Polgármester úr tartós élelmiszer támogatását és a lakosság ruhaadományait. Olyan sok gyûlt
össze a ruhákból hogy 15 zsákkal tovább küldtünk belsõ Somogyba. Az elmúlt 3 hónapban több

mint 30 db élelmiszercsomagot osztottunk ki rászoruló családoknak és egyedülálló személyeknek. Zamár-
di, Balatonendréd, Szántód és Torvaj településeken. A zamárdi óvodának 50 kg lisztet és 10 kg száraztész-
tát ajánlottunk fel.

Júniusban 4-én és 18-án 15-tõl 16-ig várjuk szeretettel a helyiségünkben a rászorulókat.
Elérhetõségünk: 84-347-378; 30-219-3547.
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HELYTÖRTÉNET
NYARALÓK ÉS TULAJDONOSAINAK TÖRTÉNETE A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉN

Elõzmények
Amikor a szovjet hadsereg eljutott Zamárdiba a déli part-
vonalig, hetekig a Balaton D-i és É-i partja vonalában állt a
magyar/német és a vörös hadsereg frontja. Az állandó la-
kosság nagy részét a háttér falvakba (pl.: Endréd) telepítet-
ték ki. A nyaralótulajdonosok pedig lakóhelyükön (több-
nyire Budapest régiójában)) próbálták túlélni a világégés
borzalmait.
Budaméri Béla -budai lakó, néhai szomszédom- az akkori
magyar hadseregben berepülõ-felderítõ pilótaként szolgált,
s akkor az É-i parton volt a hadiállásuk. Többször beszélt
„pilótaélményeirõl”, melyek közül az egyik legszínesebb az
volt, amikor elõadta: nyugtalanította, hogy mi is lehet
Zamárdiban a (ma József A. utca) nyaralójában? Enge-
déllyel átrepült az ellentábor fölé, ahol látta, hogy a szovjet
sereg belakta a nyaralóját, és az oszlopos tornáchoz a kato-
nák lovai ki voltak kötve. A „felszabadító sereg” katonái
kézifegyver tûz alá vették a magyar repülõgépet, de õ visz-
szatért Tihany irányában gépével, sérülés nélkül.
Arról is beszélt nekünk, hogy fõleg a kéménnyel rendelke-
zõ nyaralókat bitorolták, fosztogatták a szovjet katonák, de
ezek között voltak olyan nyaralóépületek, ahol magyar asz-
szonyok és lányok voltak elkülönítve…
Elõkerült történelmi források a fentiekrõl és a továbbiakról

Egy történész azonban a visszaemlékezõ elõadásokra min-
dig fenntartásokkal reagál! Csak akkor ragad tollat, ha írott
dokumentumok is elõkerülnek a történet alátámasztására.
A családi levéltárban viszont –egy hónapja- egy fentiekkel

egybecsengõ levelezõlap került elõ.
A levél arról szól, hogy -a címzett, özv. Hubai Antalné bu-
dafoki lakos családjának- egy Zamárdiban állandóan lakó,
Borbély nevezetû polgár beszámol az 1945/1946 közötti ál-
lapotokról. A kézzel írt levelezõlap fénymásolatát lásd az
alábbiakban.
Megállapítások – utótörténetek

Budaméri Béla és a Magyar (kir.) Posta levéltartalma alap-
ján a helytörténeti közlések a történelemtudomány számá-
ra interpretálhatóak.
Így többek között: a szovjet csapatok Zamárdi községben,
milyen magatartást tanúsítottak az üdülõtelepen, a nyara-
lókban (lelakás és kifosztás), „örömházak létesítése”, stb. 
Ezt követõen már csak a magyar zsákmányszerzõktõl kel-
lett volna megvédeni a nyaralótulajdonosok ingatlanát! 
De ez már másik történet, nemcsak a maradék értékek el-
tulajdonítása, önkényes házfoglalások következtek, hanem
a helyi Községi Tanács kiutalta híveinek/kedvezményezet-
teknek a „megüresedett” nyaralóépületeket bérlõknek,
akik némely esetben a 70-es évekig más tulajdonában” lak-
tak életvitelszerûen. Csak 1989 hozott változást, amikor
ezeket „kényszerbérlõknek” minõsítették, s a kényszerbér-
lõk vagy megfizették a bérlet piaci árát a tulajdonosnak,
vagy az önkormányzat kifizette az árkülönbözetet. Az is
elõfordult közben, hogy a tulajdonos pénzt fizetett a bérlõ-
nek/kényszerbérlõnek a lelépéséért. A mi családtörténe-
tünkben ez az utóbbi eset volt.

Források: Budaméri Béla közlései és Postai levelezõlap,
1946. 10. 22.

Dr. Hubai József

Kamatmentes hitel lakosság részére 10 % önerõvel la-
kóház, nyaralóház energetikai korszerûsítésére!

Az uniós forrású GINOP-8.4.1/A-17 keretében az alábbi
korszerûsítésekhez lehet kamatmentes hitelt felvenni:

- ablak, külsõ ajtó cseréje
- homlokzati falak hõszigetelése
- padló hõszigetelése
- padlásfödém és ferde tetõ hõszigetelése
- kazáncsere ( kondenzációs gázkazán)
- napelem rendszer telepítése
- hõszivattyús rendszer telepítése
- elektromos hálózat korszerûsítése

Felvehetõ hitelösszeg: 500 000,- Ft-tól 4 500 000,- Ft-ig jel-
zálogjog bejegyzés nélkül!
A hitel igénylése, folyósítása és a végtörlesztés is teljesen
ingyenes!
Ezen pályázati lehetõség benyújtási határideje:
2022. december 31.
Cégünk a komplett energetikai dokumentáció készítését
vállalja, illetve ingyenes tanácsadást nyújt a pályázat lehe-
tõségeivel és technikai részleteivel kapcsolatban!
Keresse bátran cégünket az alábbi elérhetõségeken:
Tel: 06 30 703 4882

E-mail:energetikatan12@gmail.com
Web:www.energetikatanusitas.com

Dél-Balatoni központunk Balatonszárszón található!
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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



Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevéltartó,

vendégkönyv és étlaptartó
készítését.

Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.
Tel.: 84-352-761, 06-20-9615-834,
e-mail:mvarnagy@freemail.hu

Zamárdi plébániatemplom:
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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

Miserend 2019. június

szerda-csütörtök 19.00 óra
péntek 7.30 óra
szombat 19.00 óra
vasárnap 8.30 óra
telepi kápolna
vasárnap 11.30 óra
Balatonendréd
vasárnap 10.00 óra
Orgonakoncert
június 22., szombat 20.15 óra
Ella István

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

Az aktuális miesrend elérhetõ a plébánia honlapján:
http://zamardi.plebania.hu/miserend.html

Háztartási vegyi áru-drogéria

Mosó- és tisztítószerek, öblítõk, drogéria

termékek, mûanyagáruk, papír-írószer,

kávék, teák, édességek, üdítõitalok,

jégkrémek, tartós élelmiszerek, egyéb.

Tartósan alacsony árak, érdemes benézni!

Nyitva tartás:

hétfõtõl-péntekig 8.00-16.30 óráig,

szombaton 8.00-13.30 óráig.

(szeptember 30-ig pénteken 19.00 óráig).

Június hónapban készlet kiárusítás!

Zamárdi, Akácfa utca 21.

(„szamárkõ”  alatti utca)

Menta Gyógystúdió – Zamárdi

Természetes gyógymódok
Wellness tanácsadás

· természetes gyógymódok tanácsadás és

személyre szabott komplex kezelések

· holisztikus fito- és aromaterápia

· reflexológia és thai talpmasszázs

· fülakupunktúra és akupresszúra 

· moxa és köpöly

· fül- és testgyertya

· kozmetikai és gyógykrémek, szappanok
készítése

Friesz Enikõ   (06) 30 190 2818

KERESEK MUNKATÁRSAT !
2019. július 10-augusztus 20 közötti idõre

napi négy órában / 18 és 22 óra közötti idõ-

szakban / bejelentve, kreatív foglalkozáshoz,

pólófestéshez a Zamárdi, Kiss Ernõ utca -

Leiningen köz sarkán. Szállást nem tudok

adni, a bér megállapodás szerint.

Jelentkezés:
Füzes Péter, tel.: 06 30 / 298 3623.

Evangélikus istentisztelet minden hó elsõ vasárnapján
délután négy órakor.

Helye az Aradi u. és a Poltenberg Ernõ köz sarkán
lévõ imaházban.


