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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2019. június 24-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester napirend elõtt tájékoz-
tatást adott a jelenleg folyó, pályázati forrásból támoga-
tott beruházásokról. Sajnos ezek belecsúsznak a nyári
szezonba, amit a strandolók, fürdõzõk és a lakosság is
zokon vesz. Nem az Önkormányzat hibájából készülnek
ezek a beruházások a nyári idõszakban, sem az engedé-
lyeket, sem a szükséges elemeket nem lehetett idõben
beszerezni, kivitelezõt sem könnyû találni manapság. 

A képviselõ-testület

1. Zamárdi élménypark  (Richter Flórián, a kör-
forgalom mellett)

Ripszám János fõépítész úr a beruházással kapcsolat-
ban elmondta: a készítõk élményparknak nevezték el a
beruházást. Cirkusz, állatkert, lovarda, vidámpark fog
létesülni, környezetbarát módon. A parkolás is megol-
dott, egyrészt a hátsó szerviz út igénybevételével, más-
részt a bejárat környékén. A bejárat egy nagy íves épü-
let, e köré helyezkedik el a többi épület. 

Ezt követõen Ripszám János részletesen ismertette az
élménypark területén tervezett épületek helyét és funk-
cióját.A fõépítész úr szakmailag támogatta a projekt
megvalósulását, megemlítve, hogy egy szezon hosszab-
bító szolgáltatás valósulna meg a projekt elkészültével.

Zamárdi, 7-es fõút déli oldalán található 041/1. és
043/1. hrsz.-ú ingatlanokon megvalósítani kívánt beru-
házással kapcsolatos döntések:

- az alábbi döntéseket hozza:

• a beruházó átsorolási igényét a korábban meg-
hozott képviselõ-testületi határozatok figye-
lembe vételével változatlanul támogatja. Az át-
sorolással járó költségeket az önkormányzat át-
hárítja a kérelmezõre.

• a beruházás megvalósítását indokoltnak tartja,
úgy emiatt a benyújtott kérelemben szereplõ
projekthez szükséges 041/1. és 043/1. hrsz.-ú in-
gatlanokat a projekt megvalósítása érdekében
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

• a fejlesztési terület környezetében szükségessé
váló önkormányzati beruházások (pl. csapadék-
víz elvezetés megoldása, útcsatlakozás kiépíté-
se) kivitelezéséhez településrendezési szerzõ-
dést kíván kötni a beruházóval. A településfej-
lesztési szerzõdésben szereplõ támogatási ösz-
szeg mértékérõl a képviselõ-testület a késõbbi-
ekben dönt.

•. A Zamárdi, Szt. István utca déli oldalán talál-
ható 3604/3., 3613/6., 3616/1. és 3616/2. hrsz-ú
ingatlanokon megvalósítani kívánt beruházás
érdekében településrendezési eszköz módosí-

tás, településfejlesztési támogatási szerzõdés
megkötése 

- megtárgyalta a Zamárdi, Szt. István utca déli olda-
lán található 3604/3., 3613/6, 3616/1. és 3616/2.
hrsz.-ú ingatlanokon megvalósítani kívánt beruhá-
zás érdekében szükséges településrendezési terve-
zésre beérkezett árajánlatokat.

- a Váti Kft.-vel kíván háromoldalú megállapodást
kötni a tervezési feladat elvégzésére bruttó
3.778.250,- Ft megbízási díjért. 

- a „Nyugati Városkapu” elnevezésû projekt ki-
emelt beruházásra vonatkozó településfejlesztési
szerzõdés keretében 50.000.000,- Ft, összegû tele-
pülésfejlesztési támogatást állapít meg.

3. Siófok Kézilabda Clubbal együttmûködési
megállapodás

- megtárgyalta a Siófok Kézilabda Clubbal megkö-
tendõ ötoldalú együttmûködési megállapodást az-
zal a kiegészítéssel, hogy a Zamárdi Napközi Ott-
honos Óvodában elsõdlegesen a képzés helyben
történjen, minden mást az intézményvezetõvel
egyeztessen a club vezetõsége.

4. TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 „Helyi piac fej-
lesztése Zamárdiban” tárgyú közbeszerzési el-
járás megindítása

Csákovics Gyula polgármester elmondta: A piac jövõ-
beni mûködése miatt szükség lesz egy helyi rendelet
megalkotására, továbbá a helyi õstermelõk továbbra is
helyet kapnak a területen árusításra. Ezzel a beruházás-
sal megvalósul az, hogy megszûnik az utcán, utcasarko-
kon történõ árusítás.

1.) - döntést hoz a „Helyi piac fejlesztése
Zamárdiban” közbeszerzési eljárásban szerep-
lõ mûszaki tartalom megvalósításáról, egyben
elfogadja a közbeszerzés csatolt ajánlattételi
felhívását és dokumentációját.

2.) - a Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait
az alábbiak szerint jelöli ki:
- dr. Kerekes Gyöngyi – jegyzõi feladatokkal

megbízott aljegyzõ - jogi szakértõ – bíráló
bizottság elnöke

- Csécsi Tamás – Adó és Pénzügyi Osztály
pénzügyi ügyintézõ -pénzügyi szakértõ

- Kétszeri Balázs – Beruházási és Városüze-
meltetési Osztály vezetõje -közbeszerzés
tárgya szerinti szakértõ

- dr. Kozma György - jogi és közbeszerzési
szakértõ

- Sturcz Mihály- mûszaki szakértõ

3.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Helyi piac
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fejlesztése Zamárdiban” közbeszerzési eljárás-
ra meghívott kivitelezõk körét az alábbiak sze-
rint határozza meg:
- Ökobau Kft.,
- Fecske Kft.,
- 2. sz. Mélyépítõ Kft.,
- Kõvágó-Ép Kft.,
- Balaton-Út Kft.

5. UstrzykiDolne emlékpark kivitelezése

- Az UstrzykiDolne emlékpark építési mun-
káinak elvégzésére a legalacsonyabb ajánla-
tot adó Fecske Kft.-t bízza meg bruttó
11.446.610,-Ft értékben. 

A költségvetésben rendelkezésre álló kivitelezési össze-
get meghaladó költségeket a Zamárdi, Szent István ut-
cai tereprendezésre jóváhagyott, de fel nem használt
keret terhére jóváhagyja.  -  a jelenlegi árajánlatban
nem szereplõ, negyedik északi sétány megvalósítását
két éven belül felülvizsgálja és dönt annak megvalósítá-
sáról.

6. Fövenystrand híd, valamint vállalkozási szerzõ-
dés módosítása
- a fövenystrandon létesítendõ gyalogos híd

kivitelezési munkáinak elvégzésére a leg-
alacsonyabb ajánlatot adó Acél-és Fémpro-
fil Kft.-t bízza meg bruttó 18.887.440,- Ft
értékben. 

A pénzügyi keret a Kisfaludy 2030 programban meg-
nyert pályázatból biztosított.

- a fövenystrand kiépítésére kötött vállalko-
zási szerzõdésben szereplõ vállalási ár brut-
tó 85.159.253,- Ft-ra, valamint a befejezési
határidõ 2019. július 20-ra történõ módosí-
tását elfogadja.

7. Általános iskola tanterem kialakítás
- a Fekete István Általános Iskola új osztályte-
rem kialakításával kapcsolatosan beadott aján-
latokat megvitatta, melyek ismeretében a kö-
vetkezõ döntéseket hozta:

-A kialakítandó osztályterem felújítási munkáinak (fes-
tési munkák, villanyszerelés, konvektor üzembe helye-
zés) elvégzésére 2.sz. MÉLYÉPÍTÕ Kft.-t bízza meg
bruttó 953.746,-Ft értékben.

-A kialakítandó osztályterem parketta felújítási munká-
inak elvégzésével Mádi Péter egyéni vállalkozót bízza
meg a parkettacsiszolás lakkozással 355.600.-Ft +áfa
összegben.

- A 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló
1.000.000,-Ft feletti többlet költséget (a parketta felü-
letkezelés függvényében bruttó 405.358,-Ft vagy
367.258,-Ft) a Zamárdi, Szent István utcai tereprende-
zés összegébõl fel nem használt keret terhére jóváhagy-
ja. 
-  felhívja az általános iskola igazgatójának a figyelmét,
hogy az induló osztályoknál a törvényben meghatáro-
zott létszámú osztályokat indítsanak, párhuzamos osz-
tályok ne alakuljanak ki, mivel a KLIK a fenntartási

költségekbõl nem vállal részt. Elsõdlegesen helyi gyer-
mekeket fogadjanak az iskolában.

8. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és
Városi Könyvtár dokumentumainak 

            jóváhagyása

a Városi Könyvtár leltár ellenõrzésérõl ké-
szült alábbi dokumentumait elfogadja:

A könyvtár 2019. március 18-április 13 között
elvégzett állományellenõrzésen kimutatott hi-
ányzó dokumentumok listája
Jegyzõkönyv az állományellenõrzésrõl
2019. évi leltározási ütemterv

9. Sziget Zrt. faültetés  
- megtárgyalta a Balaton Sound fesztivál ide-

je alatt a Sziget Zrt. szervezõk által ülteten-
dõ fák kérdését és egyetért, hogy a Keszeg
utcai parkoló melletti zöldterületen É-D-i
irányban 10 db nyírfa kerüljön kiültetésre a
rendezõk részérõl. 

10. Báthori Ádám vízisportszer kölcsönzõi kérelme

- megtárgyalta a Vizes Nyolcas Bt. – Báthori
Ádám kérelmét, és engedélyezi, hogy a
Nagyváradi közben a vízisportszer-kölcsön-
zõ bérleti szerzõdésének keretén belül 12
db kajakot üzemeltessen a Red Bull Air
Race rendezvényt követõen ki- és bepako-
lással.

11. Hethland Kft kérelme horgászversenyre vonat-
kozóan

- nem engedélyezi a Hethland Kft. részére
2019. szeptember 19-21. között horgászver-
seny megszervezését a Bácskai utcától 1
km-es hosszúságban a Margó Ede sétá-
nyon. 

- a Hethland Kft. horgászverseny megrende-
zését 2019. október hónapban engedélyezi.

- bérleti díjnak 50 fõig 300.000,- Ft-ot, 51 fõ-
tõl 500.000,- Ft-ot, 100 fõ felett egyedi díj-
szabást állapít meg. A fenti díjak magukba
foglalják a terület használatát, a gépjármû-
vek be- és kihajtását, a vizesblokkok nyit-
vatartása és a környékbeli szeméttárolók
ürítését. Minden egyéb kérés további díjfi-
zetést vonjon maga után.

- rögzíti, hogy tavasszal a szabad strandon
maximum két horgászverseny kerülhet
megrendezésre, minden év május második
hétvégéjéig bezárólag, õsszel pedig október
hónapban, a fenti díjszabás alkalmazása
mellett.

12. A Zamárdi, Klapka utca 1514/2 hrsz.-ú ingat-
lanra vonatkozó telekhatár-rendezésre irányuló
kérelem
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- a zamárdi 1514/2 hrsz-ú ingatlanra vonat-
kozó telekhatár-rendezést nem támogatja
(Csathné dr. Bogmér Gyöngyi, Kiss János,
dr. Pekli Damján, Pekli Marcell, Pekli
Jakus és Pekli Ferenc kérelmezõk).

13. Zamárdi, Mikes Kelemen utcai stég ügye

- megtárgyalta a Zamárdi, Mikes Kelemen
utca és környéke ingatlantulajdonosainak
kérelmét a FKF Zrt. tulajdonát képezõ 20
méter hosszúságú stég lehelyezése ügyében
és az alábbi döntést hozza:

A stég civil összefogásban történõ lehelyezését támo-
gatja, a partszakaszhoz történõ csatlakozáshoz a tulaj-
donosi hozzájárulását megadja. Az Önkormányzat vál-
lalja a stég 2019. õszén történõ kivételét és hozzájárul a
közterületen történõ tárolásához.

14. Mihalics István és Mihalics Gabriella 

- egyetért a 961/5. hrsz.-ú 15 m2, 760/12
hrsz-ú 73 m2 nagyságú önkormányzati terü-
letekre Mihalics Istvánnal és Mihalics Gab-
riellával megkötött adásvételi elõszerzõdés
módosításához hozzájárul akként, hogy a
zamárdi 760/11. hrsz-ú ingatlan leendõ ve-
võje(i) jogutódként belépjen(ek) a fent hi-
vatkozott adásvételi elõszerzõdésbe. 

15. Vodafone Zrt-vel fennálló bérleti szerzõdés
módosítása

- megállapítja, hogy a Vodafone Zrt. kérel-
mére 82/2017. (III.27.) KT határozatával
hozzájárult a Telenor Zrt. betelepüléséhez
azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerzõdés
2017. évtõl 2.500.000,- Ft. Szerzõdésmódo-
sításra nem került sor, az Önkormányzat
2019. május 21-én szerzett tudomást arról,
hogy 2018. október 1-jén a Telenor Zrt. a
bérleménybe betelepült. 

- megállapítja, hogy a betelepülés érvényes
szerzõdés módosítás hiányában jogszerûtle-
nül történt. 

- a Telenor Zrt. betelepülését azzal a feltétel-
lel fogadja el utólag, amennyiben a Voda-
fone Zrt. 2018. január 1-jétõl kezdõdõen
tudomásul veszi, hogy a bérleti díj
2.500.000,- Ft és megfizeti a 2018. évre ese-
dékes különbözetet.

- A bérleti díj a visszamenõleges hatállyal
történõ szerzõdésmódosítás esetén minden
évben, azaz 2019. év tekintetében is az inf-
lációs rátával növelten kerül megállapítás-
ra.

- Amennyiben a Vodafone Zrt. a határozat-
nak megfelelõ szerzõdés módosítást nem

fogadja el, köteles a hatályban lévõ szerzõ-
désnek megfelelõen eljárni és a befogadást
megszüntetni.

16. Magyar Telekom Nyrt szerzõdés-tervezetének
megtárgyalása

- felkéri a hivatalt, hogy a szerzõdés megkö-
tésénél fokozott figyelmet fordítsanak az
Önkormányzat érdekeire.A bérleti díj
2020. január 1-jétõl 2.500.000,- Ft/év legyen
az új szerzõdés alapján, 2028. december 31-
ig, automatikus szerzõdés hosszabbítás
nem lehetséges.

17. Óvoda és iskola konyhába mosogatógép be-
szerzés 2020. évben

- az óvodai és iskolai konyha részére a jövõ
évi költségvetés terhére mosogatógép be-
szerzését, beszerelési és egyéb járulékos
költségekkel együtt betervezi.

18. Fekete Gyula íróról utca elnevezése

- a közeljövõben újonnan kialakuló utcák va-
lamelyikét Fekete Gyula íróról fogja elne-
vezni. 

19. Zamárdi, Margó Ede sétányon lévõ lámpates-
tek javítása, tisztítása
- a Margó Ede sétányon lévõ lámpatestek ja-

vítását és tisztítását külsõ vállalkozó bevo-
násával kívánja elvégeztetni. 

20. Strandon lévõ, elpusztult halakra vonatkozó ja-
vaslat, és strandõrök terület bejárása során fi-
gyelemmel kísért feladatok listája

- javasolja, hogy a GAMESZ a nyári szezon-
ra alkalmazzon az elpusztult halak össze-
szedésére alkalmas személyt megfelelõ dí-
jazás ellenében.

- javasolja továbbá, hogy Elter Imre bizott-
sági tag által összeállított lista alapján a
strandõrök a terület bejárásuk során mire
figyeljenek, és probléma esetén jelezzék a
hivatal és a GAMESZ illetékesei felé.

21. Zamárdi, Bácskai utcában elhelyezett behajtás-
gátlók

- a Zamárdi, Bácskai utcai üzletsorhoz veze-
tõ részre a vállalkozók részérõl a lehelye-
zett behajtásgátlókat tudomásul veszi.

Matyikó Zsuzsa



2019. augusztus 5.oldal Zamárdi Hírmondó

Tájékoztató

Zamárdi Város Önkormányzata ismét sikeresen
pályázott, s a szabadstrand fejlesztésére
200.000.000 Ft támogatást nyert el. 
Ezt a támogatást csak és kizárólag a szabadstrand
területén –annak fejlesztésére –lehet felhasználni
Támogató: Kisfaludy2030  Turisztikai Fejlesztõ

Nonprofit Zrt.
A pályázati összeget a következõkre használtuk
fel:
- A föveny kialakítása lapos rézsûvel határolt, ter-

mészetes vízkiterüléshez közelítõ terült, befogla-
ló mérete 30x40 m, legyezõszerûen kinyíló.

- A hullámzás elhaboló hatásának kivédésére hul-
lámtörõ sziget kialakítása, mely támaszként szol-
gál a létesülõ fémszerkezetû és faburkolattal el-
látott gyalogos híd részére is.

- Meglévõ sétányszakasz felújítása 1.000 m2-en,
valamint új sétányszakasz kialakítása 330 m2-en
(Keszeg utca-Kilátó utca közötti sétány)

- Ehhez kapcsolódóan elektromos kábel kiváltása,
2 db új kandeláber létesítése.

- További 1000 m2 felület térkövezése: ez a Ren-
dezvénytéren történt meg a mobilház elõtt, ösz-
szefüggõen a színpad alá, a sövény mögött.

- Vízbejutást segítõ lépcsõk: 31 db
- Szelektív hulladékgyûjtõk: 50 db
- Zárt hulladékgyûjtõk: 40 db
- Vízmélység jelzõ bója: 100 db
- Napvitorla póznákkal: 18 db
- Családbarát mosdóegység kialakítása - mobil

wc., ami a többihez hasonlóan burkolásra kerül.

A beruházások nagyrészt elkészültek, ill. jelen-
leg is folynak. Ez az Önkormányzat önhibáján
kívül alakult így, hiszen hosszabb folyamat volt
az engedélyek beszerzése, a közbeszerzés lebo-
nyolítása, ill. nehezítette az alapanyagok (térkõ,
szemétgyûjtõk) hiánya. 

A másik sikeres turisztikai pályázat a  „Zamárdi vá-
ros önkormányzati rendezvényei, illetve a Red Bull
Air Race Zamárdiban történõ megrendezéséhez
kapcsolódó fejlesztések” címû volt 30 000 000 Ft
értékben. Támogató: a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség Zrt.

A támogatás csak és kizárólag a rendezvények,
fesztiválok helyszíneinek korszerûsítésére használ-
ható fel.
A támogatást a következõkre használtuk fel:
- Alusátor oldalborítással 3x3-as 20 db
- Behajtásgátlók 3 db    
- Mobilház teraszbútor 1 garnitúra
- Mobilház teraszpadozat anyag 30 m2 
- Sörpadok asztallal 40 db    
- Kerékpártároló 50 db    
- Értékmegõrzõk 6 db    
- LED-fal                                                        
- Ponton 8 m2
- Taposó kordon 12 m  

Csákovics Gyula 
polgármester 

KÖSZÖNET

Zamárdi város képviselõ-testülete

nevében tisztelettel köszönöm meg az

állandó lakosoknak és a nyaralótulaj-

donosoknak mindazt a türelmet,

kitartást, melyet a Balaton Sound és

a Red Bull Air Race rendezvények

alatt tanúsítottak.

Csákovics Gyula polgármester

MEGHÍVÓ

Zamárdi Város Önkormányzata tisztelettel

meghívja az érdeklõdõket Balogh Csilla

régész asszony

„ Eltûntek, mint az avarok”

( Avar kori temetõ Zamárdi-Rétiföldeken)

címû könyvének bemutatójára

2019. augusztus 20-án 17 órakor

a Városháza nagytermébe.

Rövid hír

Zamárdi város önkormányzata ismét

sikeresen pályázott, s  2 985 048 Ft

támogatást nyert orvosi

eszközök beszerzésére.

Csákovics Gyula

polgármester
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Világszínvonalú rendezvénynek adott helyszínt Zamárdi

Jótékonysági labdarúgó mérkõzés Zamárdiban

Július 13-án és 14-én Zamárdiban

rendezték a Red Bull Air Race mû-

repülõ világbajnokság magyaror-

szági futamát.

A balatoni helyszín jól vizsgázott, a

világ Zamárdira figyelt a hétvégén.

Elismerõen nyilatkoztak a külföldi

vendégek és a pilóták is. A telepü-

lésre a két nap során mintegy

100.000 ember látogatott el, meg-

mentve ezzel a kedvezõtlen idõjá-

rás miatt amúgy elúszni látszó hét-

végét.

Egy csodálatos versennyel búcsú-

zott Magyarországtól a világkupa

sorozat.

Mindenkinek köszönöm a türel-

mét és a megértést.

Csákovics Gyula

Csákovics Gyula polgármester második alkalommal
szervezett jótékonysági mérkõzést a Zamárdi Petõfi
SE és a Dárdai Team között.
A mérkõzés bevételét idén egy tavaly balesetet szen-
vedett kislány felépülésének megsegítésére ajánlották
fel a résztvevõk.

Molnár Péter zamárdi nyaralótulajdonos 500.000,- Ft
felajánlással járult hozzá a rendezvényhez. Így végül a
jegy bevételekkel együtt 788.600,- Ft-ot tudtak átadni
a kislány édesanyjának.

A mérkõzés végeredménye 5:5 lett.

Fotó: Bogdán István

Fotó: Csorba Ottó
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Rosé fesztivál képekben
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Augusztusi rendezvények:

NYÁRI TEMPLOMI ORGONAKONCERTEK
Helyszín: Plébániatemplom, Fõ utca
Kezdési idõ: 20.15 óra
Ajánlott adomány: 1.000 Ft/fõ
Augusztus 3. Schallinger-Foidl Artúr és Jancsó Benedek
Augusztus 10. Jong Hee Yoon és Karosi Bálint
Augusztus 17. Pálúr János

LURKÓK, VITORLÁRA!
Idõpontok: augusztus 4, 18.
Helyszín, kezdési idõ: Bácskai u., kikötõ 17:00
Ingyenes gyermek vitorláztatás a Zamárdi Baráti Kör
egyesület szervezésében. Általános iskoláskorú gyerme-
keket ismertetnek meg a Balaton és a vitorlázás szépsé-
geivel.

NYÁRI ANIMÁCIÓS NAPOK ÉS KÉZMÛVESKEDÉS
A STRANDOKON

augusztus 4. vasárnap 16:00-20:00 Táncsics u.
augusztus 16. péntek 16:00-20:00 Jegenye tér 
augusztus 18. vasárnap 15:00-20:00 Jegenye tér
augusztus 19. hétfõ 15:00-20:00  Bácskai u.,

Zenepavilon
augusztus 20. kedd   15:00-20:00  Bácskai u.,

Zenepavilon

Játékpark népi ügyességi játékokkal, asztali játékok és
kézmûvesség.Tartja: Csupacsoda Vándorjátszótér játék-
mesterei és Gubányi Kata .

BALATONI JÁTSZADALOM
Idõpont: augusztus 8- 11.
Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér 

SVERT KUPA – VITORLÁSHÉTVÉGE-
A Balaton legrégebbi és legnagyobb svertes hajós vitorlásver-

senye

Idõpont: augusztus 10-11. 10 órától
Helyszín: Bácskai u., kikötõ   www.svertkupa.hu

A 90 éve Zamárdiban elõször megrendezett Svert Kupa
tradíciójának sikeres újjáélesztését követõen idén 5. al-
kalommal kerül rendezésre a népszerû Svert Kupa
Zamárdi - DELL túraverseny a Bácskai utca végén talál-
ható kishajó kikötõben és városunk elõtti vízterületen.
A verseny célja: a balatoni sekély vízben is alkalmas
uszonyos vitorlás hajózás, mint sport népszerûsítése. 

STRANDRÖPLABDA KUPA
Idõpont: augusztus 17.
Helyszín: Kossuth utca vége, szabad strand
Nevezés: 2 fõs csapatokkal a helyszínen 9:00-10:00
Versenyek kezdési ideje: 10:00 óra

NEMZEDÉKEK FESZTIVÁLJA
Idõpont: augusztus 18-20.
Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér
augusztus 18. 
18:30 DIRTY SLEEPERS
20:30 BOWIES KEEP SWINGING - David Bowie
Tribute Band
22:30 NEW LEVEL EMPIRE

augusztus 19. 
19:30 HUNGARIAN RAPSODY - Queen Tribute Band
21:30 SPENCER HILL MAGIC BAND

augusztus 20.
18:00 RICARDO STARAJ AND MIDNIGHT BLUES
BAND
19:30 TABÁNI ISTVÁN

21:00 Tûzijáték
21:15 Korda György és Balázs Klári mûsora
22:30 BLUE CAFE BAND

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG
Idõpont: augusztus 20.
Szent István napi reggeli ünnepség 8:30-kor a honfogla-
lási emlékmûnél (Fõ utca, Szélescsapás u. keresztezõdé-
se). 
Balogh Csilla régész könyvbemutatója 17 óra, Városhá-
za nagyterme
Este, a Rendezvénytéren (Kossuth u. vége, szabad
strand mellett) tûzijáték 21:00 órakor.

STRAND FESZTIVÁL 
Idõpont: augusztus 20-24.
Helyszín: Harcsa u. és a Kecskeméti u. határolt terület
Információ: www.strandfesztival.hu

B.MY LAKE FESZTIVÁL
Idõpont: augusztus 21-24.
Helyszín: Harcsa u. és a Kecskeméti u. határolt terület
Információ: www.bmylake.hu

DÉL-BALATONI AMATÕR KETTESFOGATHAJTÓ
VERSENY
Idõpont: augusztus 31.
Helyszín: Kossuth utcai szabad strand
10.00 Megnyitó
10.10-16.00 Versenyek
16.00 Karusszel hajtás, eredményhirdetés

VÍZI HÁLAADÁS

Idõpont: szeptember 1.
Helyszín: Bácskai utcai kikötõ
Szezon végi hálaadás áldáskoszorúval, fényfüzéres vitor-
lások kihajózásával.
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Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Kis város nagy szívvel (2008-2018) 1500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- kulcstartók ( fém, mûanyag ), hûtõmágnes (fa,

mûanyag), bögrék
- Új pólók ( nõi-férfi fazon ) Zamárdi a Balaton

szíve logóval
- Baseball sapkák
- strand táska

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

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

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit!
Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek
vendégei 5, 10, 15, 20, 25… vagy még régebb óta hûsége-
sen visszatérnek városunkba. Az ajánlólap a Tourinform
irodában átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek kedvez-
ményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó el-
fogadóhely listát. A fizetõ parkolás bevezetésével a
Zamárdi kártya tulajdonosa 500 Ft kedvezményre jogo-
sult annak felmutatásával napi parkolójegy vásárlása
esetén. A Tourinform irodában átvételi elismervény alá-
írásával nyitvatartási idõben átvehetõ. A kártyát a szál-
lásadónak kell igényelnie.

Szálláskatalógus 2020 és a honlap szálláshely anyagá-
nak frissítése

A 2020-as szálláskatalógus anyagának összeállításához
várjuk az abban megjelenni kívánó szállástulajdonosok
jelentkezését. A megjelenéshez szükséges nyomtatvá-
nyok letölthetõk a zamardi.hu honlapon az iroda szol-
gáltatásai menüpontban, majd kitöltés és aláírás után
e-mailben, személyesen vagy postai úton kérjük hozzánk
visszajuttatni szíveskedjenek. Az eddig megjelent szál-
lásadók- a honlapon és a katalógusban megjelentek is -
e-mailben is kapnak értesítést az újabb megjelenés lehe-
tõségérõl, és ezúton is szeretnénk felhívni az új hirdetõk
szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A honlapos megje-
lenés továbbra is ingyenes, a kiadványban történõ meg-
jelenési lehetõség költségét a tájékoztató levél tartal-
mazza majd. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el,
hogy az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásárok-
ra el tudjuk küldeni. 

Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje: szep-
tember 30.
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés: december 1.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is kö-
szönjük!

Nyitvatartásunk:
Augusztus 25-ig hétfõtõl szombatig: 9:00-18:00;
vasárnap: 9:00-17:00
Augusztus 26-tól hétfõtõl péntekig: 8:00-16:00,
hétvégén: zárva

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

Sziget, Strand fesztivál, B my lake fesztivál jegyáru-
sítás 
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.)
2019. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves
Zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek értéke-
sítésében történt legfontosabb változásokról a
STRAND FESZTIVÁL és a B MY LAKE FESZTI-
VÁL esetében:
- kedvezményes bérletek száma Strand fesztivál

esetében 200 darab, B My Lake fesztivál eseté-
ben 50 darab

- ára 2019-ben: Strand fesztivál: 19.500 Ft B my
lake fesztivál: 18.500 Ft

- jelentkezés személyesen a Tourinform irodában
nyitva tartási idõben személyigazolvány, lakcím-
kártya felmutatásával, egyben születési hely és
idõ  valamint E-MAIL CÍM rögzítése mellett

- a bérletet csak Zamárdi lakcímmel rendelkezõ
személy igényelheti és használhatja fel a rendez-
vény idején

- a feliratkozás: 2019. július 15-augusztus 15.
- a jegyet a megadott email címre küldik ki, an-

nak felmutatásával lehet a karszalagot kifizetni
és átvenni ( az e-mail cím megadásával nem tör-
ténik feliratkozás sem DM sem más Hírlevélre )

- fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet
bármelyik jegypénztárban  készpénzzel vagy
bankkártyával a jegy felmutatásával 

- ( telefonon is bemutatható vagy kinyomtatva) )
tehát a feliratkozáskor nem kell fizetni 

- a rendezvényre aki megkapta a jegyet, a jegy ér-
tékének kifizetése után jogosult lesz a fesztivál-
karszalagra, amit a csuklójára felhelyeznek és a
rendezvényre az ÁSZF és a Házirend alapján
beléphet. 
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

augusztus

Júl. 1-tõl aug. 31-ig: Origami kiállítás a tájházban (nyitva: 10:00-12:00, 16:00-18:00, kivéve hétfõ)
7-e, 9:00-: vásár
8-tól 11-ig: Balatoni Játszadalom (programja alább külön is!)

12-e, 13:00-: vásár
15-e, 9:00-: vásár

20-a, 8:30: Szent István-napi városi ünnepség – Ünnepi szónok: Dr. Surján László volt EP-alelnök, a
KDNP tb elnöke. Fellép: Hamarics Imre és Sándor Tímea népzenészek

26-tól 31-ig: Zamárdi Lehner Alkotótábor – Kiállítás-megnyitó augusztus 31-én, 18 órakor

28-tól 31-ig: Sulyom néptáncos tábor a felvidéki Zoboralján, Alsóbodokon

szept. 1-e, 19:30: Vízi hálaadás a kikötõben.

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

Augusztus 8-a, csütörtök  - Hagyományok napja:

16:00-20:00: Csupa-csoda vándorjátszótér*

16:00-: Levendula királylány – egy balatoni legenda.

Szilas Miklós zenés elõadása kisgyermekeknek*

17:00-: Hidán Csaba kuruc kori hadtörténeti bemu-

tatója*

18:00-: Mese az aranyszõrû bárányról –

Magyar Népmeseszínház elõadása*

19:30-: Táncház – Muzsikál a Dió Banda, fellép

Patonai Bátor (tekerõ) Páva-döntõs* 

(16:00-: Balaton szíve - Szívalkotás kézfogással a
vízben, de csak abban az esetben, ha másnapra
tartósan elromlik az idõ!!!)

Augusztus 9-e, péntek - Versenyek napja:

10:00-14:00: Hétpróba-verseny a Balaton Ifjú

Bajnoka címért.** Versenyszámai: úszás, sup-on állva
evezés, távspriccelés, „dárdaszigonyos” célzó verseny,
halfajok felismerése, csomókötési módok, vízi futás.
10-12 és a 13-15 éves gyerekek kupaversenye. Nevezés a
verseny elõtt a helyszínen. Fiúk, lányok együtt indulnak.
Edzés, felkészülés nem szükséges! (Esõs idõjárású nap
esetén a verseny esetleges pót idõpontja  aug. 11-e,
10:00.)
15:00-17:00: Sakk szimultán-versenyek

Jeszenszky József sakkmesterrel*

16:00-21:00: Játékos tudomány – furfangos csu-

davilág: interaktív játékpark*

17:00-: Az elsõ Zamárdi „Föld körüli” vitorlás

verseny**(Esõs idõjárású nap esetén a verseny

esetleges pót idõpontja  aug. 11-e, 14:00.)

18:00-: Balaton-kvízjáték vetélkedõ nagyobbaknak*

19:00-: Flatland bmx kerékpáros akrobatika**

20:00-: Kéméndi Tamás (harmonika) és Gyõrfi Anna

(ének) francia sanzon és jazz-standard koncertje*

(16:00-: Balaton szíve! Szívalkotás kézfogással a

vízben, de csak abban az esetben, ha másnapra

tartósan elromlik az idõ!!!)

Augusztus 10-e, szombat - A Balaton Szíve-nap:

15:00-16:00: Gólyalábas kikiáltók hirdetik a Balaton

szíve-akciót a parton* (esõs idõben a Közösségi Ház-i

programokat)

16:00-20:00: Bazsarózsa Népi Játékpark*

15:40-16:00: Toborzó kudumba-dobolás a szívalkotás

helyszínén*

16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve: szívalkotás kéz-

fogással a vízben.** Minden résztvevõnek egy nehéz

helyzetben lévõ személyes felebarátjáért dobog idén

a Szív! Helyszín: a szörfkölcsönzõnél, a Balaton Szíve-

szobor közelében. A szívalkotáshoz jó idõ és legalább

24 fokos vízhõmérséklet szükséges.

17:00-: Kudumba interaktív dob-show*

18:00-: Vitéz László – Márkus Színház elõadása*

20:00-: Wanderers Group-koncert*

21:30-21:50: Lobbanáspont Tûzzsonglõr-duett*

XIX. BALATONI JÁTSZADALOM – 2019
Helyszín: Kossuth utca-végi rendezvénytér
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Augusztus 11-e, vasárnap - Családok napja:

16:00-21:00: Játékos tudomány – furfangos csu-
davilág: interaktív játékpark*
16:30-20:30: Hõlégballonos függeszkedés**
17:00-: Játsszunk pantomimet! –
Dvorák Patka Színház* 
18:00-: Háry János – Langaléta Garabonciások
elõadása*
19:00-: Ragadozómadár-bemutató és röptetés** -
Kiss Balázs
19:50: A pereckorona bemutatása* 
20:00-: JAZZATION - a capella együttes  koncertje*
(16:00-: Balaton szíve! Szívalkotás kézfogással a

vízben, de csak abban az esetben, ha a játszadalom
során csak ez a nap alkalmas a szívalkotásra!!!)
A négy nap során árusok** és Gubányi Kata
ingyenes kézmûves foglalkozásai*
Jelmagyarázat: 
* Esõs idõjárás esetén helyszín a Közösségi Ház és telke
(Honvéd u.6.)
** Esõs idõjárás esetén a program elmarad, vagy egy
késõbbi idõpontban zajlik.
Információ: Gál Péter (+36303325009),

Tourinform Iroda: 84-345290 (9:00-18:00-ig) 

PROGRAMVÁLTOZÁS VIS MAIOR OKBÓL
LEHETSÉGES.

In memoriam Kiss Jenõ
Kiss Jenõ 1931. október 14- 2019. július 15.

Éjfél után kicsivel berúgta a motort, drótot fûzött át a
csomagtartóra tett bõrtáska fölött, és „elvágtatott a
svaromléniába”. A Csap utca végén azonban a szõlõ he-
lyett jobbra fordult, a Római úton nagy gázt adott, és fel-
kanyarodott az égbe. Ott egy kerthelyiségben már sokan
várták. Régi zamárdiak, balatoni népek, történetek hõ-
sei, köztük a fia is. 

Akirõl beszélek, nagy erejû ember volt. Pusztai kovács
ükapja génjei szabályos deltára rajzolták a hátát, két ke-
zével házat épített és a Szent István út 5. kerítésköveit
egyenként faragta munka után, esténként, csak úgy lazí-
tásból. Teremtõ erõvel áldotta meg az Isten, hogy nagy
családot alapítson, 6 gyermeket indítson útjára.

1931-ben, amikor megszületett a Fõ utcai öregházban,
Zamárdi poros falu volt, mégis szívszerelme lett egész
életére: nem is kívánt útra kelni, 15 kilométernél távo-
labb csak erõs rábeszélésre indult. Õ a könyvekben is-
merte meg a világot, rajongta a történelmet és irodal-
mat, szelleme erejét ebbõl merítette. A vasárnapi ebéd
végtelen fejtegetésbe torkollt a Tihanyi Alapítólevélrõl,
és a régi zamárdiakról szóló anekdotákkal végzõdött. A
gyerekek, majd unokák a zamárdiak 2. világháborús

Endrédre menekülésének históriáját úgy ismerték, mint-
ha csak velük történt volna meg. 

Ahogy mondtam, nagy ereje volt, mert hite az egy Isten-
ben sosem hagyta el, átsegítette családi tragédiákon,
veszteségeken, muníciót adott az újrakezdéshez. Örö-
met lelt a rokonokban, barátokban, énekelt megrendül-
ve a Passióban és könnyes-vidáman a bálokon. Szemér-
mes ember volt, az a férfi, aki a fájdalmat és bánatot ma-
gába zárja, így kímélve a szeretteit. 

A 8. iksz körül felhagyott a horgászással, már csak a
templom és a szõlõhegy maradt, ahova elmotorozott. A
család mellett a szõlõ volt az életre szóló, boldog külde-
tés: a világ legjobb borait kaphatta ajándékba, akkor is
azt mondta  az  elsõ  kóstolás után, hogy jó, jó, de a Kû-
hegy leve… az aztán a különleges!
Akirõl beszélek, nagyon erõs ember volt: amikor már két
éve szenvedett, és végül minden erõ elhagyta, akkor volt
talán a legerõsebb: soha, egy szóval sem panaszkodott
sorsára. A családjában élt az utolsó percig, mert így gon-
dolkodott a családról, és az összetartás erejét adta to-
vább mindnyájunknak. Ember volt, élt, és ebbe már más
is belehalt.

Zamárdi fölé látszólag mozdulatlanul tornyosult a júliu-
si éjszaka. Szántódnál dudált egy tehervonat, a Hold
alatt fekete aszfaltként terült szét a Balaton. De az Apát-
ság fölött úgy tûnt, hogy eggyel több csillag remeg. Vala-
ki ropogó léptekkel ment végig az Alsó-pincesoron, az-
tán fel a Katykó dûlõn, aminek a végén eltûnt az erdõ-
ben. A szél idegesen megrángatta a diófákat, aztán
megint csend lett. A garabonciás diák lehetett az, vállán
minden titkot rejtõ drótozott táskájával. Többé nem jön
vissza.

Kiss Ádám, Kiss Éva

Elhangzott: július 18-án, a temetésen.

Tisztelettel búcsúzik Jenõ bácsitól Zamárdi Város Ön-
kormányzata. Köszönjük a sok visszaemlékezést, múlt-
idézést, melyet rendszeresen megosztott velünk a Hír-
mondó hasábjain, segítve, hogy a fiatalabbak is megis-
merjék múltjukat és közelebb kerüljenek hozzá.

Emlékét kegyelettel megõrizzük.
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ISKOLAI HÍREK
Legjeink 2019 – tanulmányi és sportversenyek eredményei

Németh Jana
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 6. , Arany János anya-

nyelvi verseny országos 9.

Eidenpenz Bianka
Simonyi Zsigmond Kárpát – medencei helyesírási verseny me-
gyei 9.,Lotz János anyanyelvi verseny megyei 4.,Arany János

anyanyelvi verseny országos 6.,
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 2.,Bolyai matematika

csapatverseny megyei 1., országos 20.

Gamauf Luca
Bolyai matematika csapatverseny megyei 1., országos 20.,Lotz

János anyanyelvi verseny megyei 5.,Bolyai anyanyelvi csapatver-
seny megyei 2.,

Minisztériumi német nyelvi verseny megyei 7.

Orosz Benedek
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 2.,Zrínyi Ilona matema-
tika csapatverseny megyei 3.,Kenguru matematikaverseny me-

gyei 2.

Tóth Martin
Arany János anyanyelvi verseny országos 2.,Lotz János anyanyel-
vi verseny megyei 1., országos 4.,Bolyai anyanyelvi csapatverseny

megyei 2.,
Bolyai matematika csapatverseny megyei 1., országos 20.,Kengu-
ru matematikaverseny megyei 3.,Zrínyi Ilona matematikaverseny

megyei 6.,
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny megyei 3.,Öveges József

Kárpát – medencei fizikaverseny megyei 5.

Bölcsik Zoltán
Arany János anyanyelvi verseny országos 10.,Lotz János anya-

nyelvi verseny országos 8.Simonyi Zsigmond Kárpát – medencei
helyesírási verseny megyei 5.,

Bolyai matematika csapatverseny megyei 1., országos 20.,Zrínyi
Ilona matematikaverseny megyei 9.,Zrínyi Ilona matematika csa-

patverseny megyei 3.
Kenguru matematikaverseny megyei 1.Öveges József Kárpát –

medencei fizikaverseny megyei 6.,Hevesy György Kárpát-meden-
cei kémia verseny megyei 3.

Balogh Hanna
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 6.,Lotz Já-
nos szövegértési és helyesírási verseny megyei 1.,Simonyi Zsig-

mond Kárpát – medencei helyesírási verseny megyei 2.,Arany Já-
nos anyanyelvi verseny országos 6.,Minisztériumi német verseny
megyei 1.,Mozaik országos német verseny országos 12., Bolyai

matematika csapatverseny megyei 1., országos 13.

Erdei Csenge Kincsõ
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 6.,Arany Já-
nos anyanyelvi verseny országos 4.,Minisztériumi német verseny
megyei 4.,Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 1.,Bolyai

matematika csapatverseny megyei 1., országos 13.

Brucker Péter
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 6.,Bolyai

matematika csapatverseny megyei 1., országos 13.,Kenguru ma-
tematikaverseny megyei 1. Alapmûveleti matematikaverseny me-

gyei 2.,Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei 1.,Zrínyi Ilona
matematika csapatverseny megyei 3.,Öveges József Kárpát – me-

dencei fizikaverseny megyei 4.

Guoth Amália Zsuzsanna
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 1., országos 6.,Arany Já-
nos anyanyelvi verseny országos 7.,Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny megyei 4.,Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

megyei 5.,Minisztériumi német verseny megyei 5.

Ficsor Zsófia
Kisiskolák Diákolimpia atlétikai csapat megyei 1., országos 1.

hely,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai svédváló futócsapat megyei
1.,Atlétika Diákolimpia távolugrás megyei 6.,Atlétika Diákolim-

pia 100m futás megyei 2. ,Tollaslabda Diákolimpia megyei 2.

Tóth Hanna Krisztina
Kisiskolák Diákolimpia atlétikai csapat megyei 1., országos 1.

hely,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai svédváló futócsapat megyei
1. ,Tollaslabda Diákolimpia országos 19. ,Atlétika Diákolimpia 3

próba megyei 3. 

Horváth Izabella
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 6.,Arany János anyanyel-
vi verseny országos 9.,Simonyi Zsigmond helyesírási verseny me-
gyei 5.,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai csapat megyei 1., orszá-
gos 1. hely,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai svédváló futócsapat

megyei 1.,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai 600m megyei 4. ,Úszó
Diákolimpia 100m gyorsúszás megyei 3.,Úszó Diákolimpia 100m
mellúszás megyei 5.,Atlétika Diákolimpia távolugrás megyei 5.

,Atlétika Diákolimpia 60m futás megyei 6. ,Atlétika Diákolimpia
4 próba megyei 2. 

Ambrus Emese
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 6.,Simonyi Zsigmond he-

lyesírási verseny megyei 5.

Pintér Emma
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 3.,Simonyi

Zsigmond helyesírási verseny megyei 8.,Atlétika Diákolimpia
magasugrás megyei 1. 

Szabó Vivien
Bolyai matematika csapatverseny megyei 1., országos 13.,Alap-

mûveleti matematikaverseny megyei 8.,Zrínyi Ilona matematika-
verseny megyei 5.,Zrínyi Ilona matematika csapatverseny megyei

3.,Kenguru matematikaverseny megyei 3.

Botlik Regina
Minisztériumi német verseny megyei 8.,Hevesy György Kárpát-

medencei kémia verseny megyei 5.

Bölcsik Rozi
Kisiskolák Diákolimpia atlétikai csapat megyei 1., országos 1.

hely

Zölei Alexandra
Tánc Diákolimpia Latin solo országos 2. 

Tóth Kristóf
Tollaslabda Diákolimpia országos 12. 

Pintér Jázmin
Atlétika Diákolimpia távolugrás megyei 4.,Atlétika Diákolimpia
5 próba megyei 7. ,Atlétika Diákolimpia magasugrás megyei 2.
,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai csapat megyei 1., országos 1.

hely,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai svédváló futócsapat megyei
1. ,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai 800m megyei 3. 
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Szöllõsi Máté
HEBE „Spiel und gewinn” egyéni verseny országos 2.

Szöllõsi Máté - Papp Klaudia
HEBE „Spiel und gewinn” tavaszi csapatverseny országos 1.

Szentkuti - Kiss Örs
LOGO országos számítástechnika tanulmányi verseny megyei

2.,Kenguru matematikaverseny megyei 10.,Zrínyi Ilona matema-
tikaverseny megyei 8.

Ujvári Patrícia
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 6.,Atlétika Diákolimpia

60m futás megyei 9. ,Kisiskolák Diákolimpia atlétikai csapat 
megyei 1., országos 1. hely

Baricza Johanna
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 9.,Arany János anyanyel-
vi verseny országos 5.,Bolyai matematika csapatverseny megyei 9

Gallai Léna
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 9.,Bolyai matematika

csapatverseny megyei 9

Makláry Nóra
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 9.,Bolyai matematika

csapatverseny megyei 9.,Arany János anyanyelvi verseny orszá-
gos 8.,Simonyi Zsigmond Kárpát – medencei helyesírási verseny

megyei 7.

Péter Kincsõ
Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 9.,Bolyai matematika

csapatverseny megyei 9.,Arany János anyanyelvi verseny orszá-
gos 6.,Simonyi Zsigmond Kárpát – medencei helyesírási verseny

megyei 5.,Kenguru matematikaverseny megyei 10.

Iberpaker Boróka
Kenguru matematikaverseny megyei 5.

Horváth – Hajmási Elõd
Kenguru matematikaverseny megyei 9.,Tollaslabda Diákolimpia

megyei 2. 

Szabó Csanád Gyula
Tollaslabda Diákolimpia országos 16. 

Bakos Benedek
Atlétika Diákolimpia távolugrás megyei 2. ,Atlétika Diákolimpia

súlylökés megyei 5

Battonyai Boldizsár
Atlétika Diákolimpia súlylökés megyei 2. 

Furák Levente – Furák Szófia
Tánc Diákolimpia Latin páros országos 4.

Arnold Máté
Atlétika Diákolimpia súlylökés megyei 4. 

Csikós Péter
LOGO országos számítástechnika tanulmányi verseny megyei 10.

Király Áron
MOZAIK fizika tanulmányi verseny országos 11

Bokor Bulcsú
Regionális tollaslabda Diákolimpia 6.

Bertalan Balázs
Regionális tollaslabda Diákolimpia 7.

Sáritz Donát
Regionális tollaslabda Diákoimpia 8.

Nagy Márton Illés
Regionális tollaslabda Diákolimpia 9.

Ács Tamás Levente
Regionális tollaslabda Diákolimpia 10

Gruber Ádám – Bokor Bulcsú – Hoffmann Arnold – 
Szöllõsi Máté

HEBE „Spiel und gewinn” õszi országos csapatverseny 6,
Kisiskolák Diákolimpiai Atlétikai csapat megyei 1.,

országos 1. hely

Bokor Bulcsú – Vida Attila – Szöllõsi Máté – László Oli-
vér – Kõrösi Zoltán Bertalan Péter – Hoffmann Arnold –

Gruber Ádám – Gamauf Zsombor – Takács Dániel
Teremlabdarúgó Diákolimpia megyei 5.

Pintér Emma Noémi – Balogh Hanna,Pintér Jázmin Noé-
mi – Ficsor Zsófi

Atlétika Diákolimpia 4x100m váltófutás megyei 1., országos 19.

Pintér Jázmin Noémi – Putyera Petra – Püspöki Petra
Együd Szemõ  – Ficsor Zsófia

Atlétika Diákolimpia magasugrás megyei 2.

Szabó Vivien – Major Noémi – Kivágó Flóra – 
Gamauf Luca

Atlétika Diákolimpia súlylökés megyei 2.

Puruczky Levente – Battonyai Boldizsár – Arnold Máté
Nagy Iván – Bakos Benedek – Pintér Jázmin Noémi
Ficsor Zsófia – Putyera Petra – Horváth Izabella – 

Újvári Patrícia
Atlétika Diákolimpia 10x200m váltófutás megyei 3.

Bakos Benedek – Arnold Máté  - Battonyai Boldizsár –
Nagy Iván – Puruczky Levente

Atlétika Diákolimpia súlylökés megyei 2.

Ficsor Zsófia – Ujvári Patrícia - Horváth Izabella – 
Pintér Jázmin Noémi

Atlétika Diákolimpia távolugrás megyei 3.

Tóth Martin – Orbán Gergõ – Battonyai Boldizsár – Ba-
kos Benedek  - Arnold Máté – Pintér Jázmin Noémi –

Pintér Emma Noémi – Balogh Hanna – Ficsor Zsófia –
Eidenpenz Bianka – Friesz Flóra

Atlétika Diákolimpia IV. kcs lány 5 próba csapat megyei 5., Atlé-
tika Diákolimpia IV. kcs fiú 5 próba csapat megyei 6

Szabó Vivien – Lehoczky-Nagy Boglárka – Brucker Péter
Zrínyi Ilona matematika csapatverseny megyei 3.
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NABE HÍREK

HOGYAN STRANDOLJUNK A NULLA HULLADÉK JE-
GYÉBEN? 6 TIPP AZ IDEI NYÁRRA

Júniusban – leginkább az iskolai tanév végén – kezdetét ve-
szi a nagybetûs nyár. Ilyenkor, s fõként az egyre gyakrabban
elõforduló kánikulák idején sokan látogatnak el a stran-
dokra, vízpartokra, hogy a forróságot hûsítõ fürdõvel te-
gyék elviselhetõbbé. Színes strandlepedõk, vidám társasá-
gok, pancsoló gyerekhad, kikapcsolódás…
Az idilli kép azonban nem is olyan derûs, ha mindemellett
eszünkbe jut az a temérdek szemét is, amit a strandra járók
hada nap mint nap elõállít. Gondoljunk csak a büfék elõtt
kígyózó sorokra, a kifõzdében mûanyag tálról bekapott
ebédekre, a közeli boltban sebtében beszerzett üdítõkre,
az elfogyasztott aludobozos italok garmadájára és a degesz-
re tömött szemetesek látványára.
Ez a sokak számára kihagyhatatlan nyári program, valljuk
meg, összességében véve tetemes mennyiségû – részben
mûanyag – hulladék képzõdésével is jár. Illetve járhat, ám
ha kicsit odafigyelünk, és nem vagyunk restek a megfelelõ
elõkészületeket megtenni, akár elejét is vehetjük a problé-
mának. Íme, néhány tipp azzal kapcsolatban, hogyan szorít-
hatjuk vissza a strandon is a hulladékképzõdést!

1. Vigyünk magunkkal kulacsot, poharat!
A strandon (is) sok hûsítõ ital fogy. Legyen az víz, szörp
vagy gyümölcslé, nem csak a büfében lehet megvásárolni,
egyszer használatos pohárban! Pakoljunk be otthon egy
kulacsot vagy termoszt, amiben magunkkal vihetjük az inni-
valót; ezeket késõbb fel is tölthetjük a csapnál. A szörp
„utángyártásához” vihetünk egy kisebb adag sûrítményt egy
kis flakonban, amit a kulacsba öntve felengedhetünk csap-
vízzel. Ha poharat viszünk – a fém poharak, bögrék nem
törnek - akár abba is kérhetjük a hûsítõ nedût a büfében.

2. Fedezzük fel az uzsonnacsomagolás új módjait!
Legyünk kreatívak és gondoljuk át, hogyan tudnánk ezen
változtatni. A klasszikus alufólia, szalvéta, mûanyagzacskó
kombinációt hátrahagyva, evezzünk új vizekre! Az otthon
elkészített szendvicseket tegyük tárolódobozba, úgy vigyük
magunkkal. A zsemléket és kenyereket így nem feltétlenül
kell papírba bugyolálni, de ha mindenképp szeretnénk, ele-
gendõ egy-egy fél szalvéta vagy papírtörlõ is, éppen annyi,
amivel meg tudjuk fogni az adagot. De választható megol-
dás az újraszalvéta vagy újratasak is, lényeg, hogy váltsunk
egyszer használatosról tartós darabokra! A strandokon mû-
anyagpoharakban, dobozokban kapható ínycsiklandó gyü-
mölcssaláta is jól helyettesíthetõ az otthon elkészített és tá-
rolóban magunkkal vitt változattal.

3. Egyszer használatos mûanyag tálak helyett válasszunk
tartós verziót!
A strandokat behálózó hulladéktermelés egyik sarkalatos
pontja a büfékben és kifõzdékben kapható, többnyire egy-
szer használatos tálakban, tálcákon, dobozokban kiadott
étel. Térképezzük fel helyben a lehetõségeket, s ha van rá
mód, válasszunk olyan étkezõhelyet, ahol nem eldobható
tálakon szolgálják fel az ebédet. Ha ez nem megoldható,
saját edénybe kérhetjük az ennivalót, tányérba is, amit ét-
kezés után csak elöblítünk, ráérünk késõbb otthon is elmo-
sogatni, hisz általában ott is van – vagy bizonyára elõbb-
utóbb lesz – mosatlan edény. Léteznek már könnyû, muta-
tós fém és tartós mûanyag tálak, dobozok, ételtárolók is,
szerezzünk be ilyeneket nyaralás elõtt! 
Pizzát,  palacsintát,  melegszendvicset  egy  kinyitott újra-
szalvétára vagy textilszalvétára is kérhetünk, amit étkezés
után kicsire hajtva vihetünk tovább.

4. Felejtsük el az eldobható evõeszközöket!
Tekintsünk el a mûanyagból készült, egyszer használatos
kanalak, kényelmetlenül kicsi villák és a semmire sem jó
plasztikkések használatától. Vigyünk magunkkal fém evõ-
eszközöket, a jó öreg kanálgépet, esetleg menõ fából
készült változatokat, ezekkel kiválthatjuk a kb. 10-15 perc
használat után rögtön a kukában landoló eldobható verzió-
kat.

Néhány praktikus kiegészítõvel könnyen elindulhatunk a „nul-
la hulladék“ útján.

5. Mondjunk nemet a szívószálra!
Bár a szívószál semmiségnek tûnik a mûanyagok tengeré-
ben, mégis a nyári italfogyasztások szerves tartozékának te-
kinthetõk. Rendeléskor szóljunk elõre, hogy nem szeret-
nénk élni a lehetõséggel, jó lesz az az innivaló úgy is, hogy
csak simán elszürcsölgetjük. Hazánkban elõször 2017-ben
hirdette meg a Felelõs Gasztrohõs csapata a
„Szívószálmentes Augusztus’’ elnevezésû - sokak számára
követendõ és szimpatikus - szemléletformáló kampányt,
melyhez azóta több vendéglátóhely is csatlakozott. Ha min-
denképp ragaszkodunk a szívószálhoz, akkor válasszunk
többször használható darabot.

6. Legyen velünk vászonsztáska, textilzsák!
A strandokon vagy azok közelében lévõ kisebb boltokba
betérve nem kell mûanyag szatyrot kérni, ha van nálunk
vászontáska; sõt pékáru vásárlásakor sincs szükség nejlon-
zacskóra, ha esetleg velünk van egy textilzsákocska. Két
ilyen kicsire összehajtható, könnyû darab tényleg elfér – ál-
landó jelleggel is – a táskában, hátizsákban; így akkor is ki-
válthatjuk a mûanyag tasakokat, ha elõzetesen nem volt
tervbe véve az üzletlátogatás.
A hulladékcsökkentés kérdése igazán sokrétû, de lényeg a
lényeg: a legtöbb dolog fejben dõl el! Ne felejtsük el, hogy
a lehetõség adott, így sok minden csak rajtunk múlik! Ha
kreatívan és elkötelezetten állunk hozzá a kérdéshez, a vál-
tozás garantált; ráadásul utat mutathat szûkebb-tágabb
környezetünknek is. 
Nézzünk körül, keressünk mintákat és tanuljunk mások ta-
pasztalataiból, sikereibõl; legyünk részesei mi is a változás-
nak! Idén próbáljunk meg kevesebb hulladékot termelni
strandoláskor is. A kezdéshez most jó ugródeszkát jelent-
het az inspiráló Mûanyagmentes kampány. Hajrá!

Forrás:https://www.zoldbolt.hu/
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Testvérvárosunkban jártunk…

Moscenicka Draga egy túra-motoros szemével

Az ünnepélyes testvérvárosi együttmûködés aláírását köve-
tõen elhatároztuk, hogy még a nagy zamárdi szezon elõtt
„lemotorozunk” testvérvárosunkba, eltöltünk ott 4 napot,
és bejárjuk a várost és környékét. 

Szép idõben, korán indultunk június 24-én, szombaton, és
az elsõ meglepetés a határon ért, ahol a szombati váltás mi-
att közel másfél órát vártunk, mire átjutottunk a sok nyaral-
ni induló német, osztrák és lengyel turistával közösen. In-
nen viszont kiváló tempóban tudtunk végig robogni, autó-
pályán egészen Rijekáig, közel 380 kilométeren keresztül.
Az út eleje motorosoknak kicsit unalmas, de a hegyek kö-
zött festõi tájon keresztül értük el a tengert. 

Rijekától egy gyönyörû tengerparti úton értünk be Opatijá-
ba, a Kvarner öböl legfestõibb nyaralóvárosába. Ezt köve-
tõen az út átvezetett néhány szép tengerparti halásztelepü-
lésen, ahol már dübörgött a nyaralóturizmus.
Icici,  Lovran és Medveja a családos nyaralók kedvence

tengerpartja és nyugodtsága miatt. Ezt követõen végre elér-
tük úti célunkat, Moscenicka Draga üdülõvárost. 
Elsõként elõre foglalt szállásunkat kerestük, hogy megsza-

badulva csomagjainktól és a motortól, végre a tengerbe vet-
hessük magunkat. Legnagyobb meglepetésünkre a GPS a
tengerpartról a magas hegyek felé vezetett egy kanyargó

szerpentinen, ahol is komoly felhõszakadás ért el minket a
végcéltól egy kilométerre. Megvártuk egy fa alatt az esõt,
mikor elállt, majd beértünk a hegytetõn fekvõ Mostenice
településre. Itt a templomnál elindult egy keskeny út to-
vább a hegytetõre, és itt, 250 méter magasan értük el a szál-

lásunkat, melynek fekvése a mi Kõhegyünkhöz hasonlítha-
tó, csak itt a tenger hullámzott alattunk. 

A szállás gyönyörû fekvése, a szállásadók közvetlen és ked-
ves vendéglátása már garantálta, hogy jól fogjuk érezni ma-
gunkat. Elfoglaltuk szobánkat, és strandholmikkal lemoto-
roztunk a fürdõtelepre.   

A tengerpartra levezetõ utca végén sorompó állt, és egy ha-
talmas parkoló, így parkolójegy nélkül senki nem tudott au-
tóval bejutni Mostenicka Draga belvárosába, a hajókikötõ-
höz és a strandra. Motorosnak és kerékpárosnak nem kel-
lett fizetni, így beállhattunk egészen a belváros árnyékos te-
rére. Innen kisétáltunk a halászkikötõbe, és a mellette fek-
võ szabad strandra, és elmerülhettünk végre a tenger hullá-
maiban.

A városról
Draga horvátul öblöt jelent, és házigazdánktól az alábbia-
kat hallottuk a város kialakulásáról: Kezdetben a hegyen
fekvõ Moscenice volt lakott, ahol egy kis vár és templom
környezetében éltek a földmûves családok. Az öböl fekvé-
se miatt a halászat egyre jelentõsebb lett, és az öböl környé-
kén kialakult egy halászfalu egy- és kétszintes kõházakkal.
Az öbölhöz a hegyrõl szerpentinút és külön gyalogút is ve-
zetett, összekötve a két települést. A halásztelepülés az
öbölrõl a Moscenicka Draga nevet kapta. 
A turizmus okán a halásztelepülés gyorsan fejlõdni kezdett,
a parcellázásokat követõen egyre nagyobb és szebb nyara-
lóházak, szállodák épültek a part mentén, és így kialakult a
mostani üdülõváros. A város mára az „Opatijai Riviera”
egyik gyöngyszeme lett.
Az „Ófalu”, Moscenice, megmaradt régi állapotában, de a
házakat felújították, és gyönyörû fekvése miatt ma is sokan
szállnak meg itt, mivel csendes nyugalma sokak számára
elõnyösebb, mint az öböl lüktetõ élénk forgalma.
A város „közepe” a kikötõ. Innen indul el a város aprókö-
ves, de kényelmes szabad strandja kb. egy kilométer hosz-
szan. A strand mögött végig büfék, fagylaltozók és italki-
szolgáló büfék fekszenek, elõttük kényelmes és fedett le-
ülõkkel. A strand végén a sétány tovább vezet a sziklás part
felett. Az út tengerparti részén a sziklákra épített napozó-
stégek és lejárólépcsõkön tudnak a tengerbe jutni a nyara-
lók, az út baloldalán szebbnél szebb villák és panziók sora-
koznak. A sétány vége újra levezet a tengerhez és itt szin-
tén apró köves strand, kis szállodák és büfék sorakoznak.
Itt lehet szörföt, csónakot, kajakot bérelni, és hasonló jó el-
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látást biztosít a strandolók számára. Minden strand ingye-
nes, a büfék árszintje kicsit drágább, mint nálunk a szezon-
ban, de különben teljesen hasonló hozzánk azzal, hogy lé-
nyegesen több a vendéglátóhely, ezért sehol nem kell várni.
Este a helyek többsége átalakul vendéglõvé, ahol kiszolgá-
lás mellett lehet vacsorázni.
A vendéglátás színvonala jó, szinte mindenhol beszélnek
németül és angolul, kedvesek és figyelmesek. Ezt nem tud-
tam korábban a horvátokról elmondani, mert a felkapott
üdülõvárosokban, Porec, Pula, Dubrovnik, Rovinj, Vsar,
ezt korábban nem tapasztaltam. 

Gyermekbarát városról

Sokat utazunk, és ezért sokat is látunk. Sehol Európában
még nem láttunk annyi csecsemõt és kisgyermeket a stran-
dokon, mint itt, Dragában. Ennek nyilvánvaló oka, hogy a
tengerpart lassan mélyül, és a gyerekek a 10 centis vízben
kiválóan érzik magukat egész nap.  Érdekesség, hogy dél-
ben a 2-3 éves gyermekek is lenn alszanak a strandon, nap-
ernyõ alatt, senki nem megy ezért haza, hogy a gyerek ott-
hon aludjon. A strandon nincs hangos zene, csak a strando-
lók beszélgetése hallatszik.

Kutyabarát városról
Az üdülõvárosban rengeteg, fõleg idõsebb korosztály, ku-
tyájával érkezik és nyaral. Az elõkelõbb szállodák és panzi-
ók is mind „kutyabarátok”, melyet a hotel bejáratánál kü-
lön táblával is jelölnek. A strandok egy részén, kis kerítés-
sel körbekerített strandterületen a kutyás családok stran-

dolnak. Ez csak abban különbözik a strand többi részétõl,
hogy külön hulladékgyûjtõk vannak, a kutyák a családdal
együtt ülnek a parton, pórázon, fegyelmezetten, de mégis a
gazdával együtt nyaralhatnak. Vízben fürdõ kutyát, gazda
és póráz nélkül nem láttunk egyszer sem. 

Kirándulások a város és környékén
Ha az idõ nem alkalmas strandolásra, vagy már mindenki
teljesen leégett a napsütésben, akkor számos kirándulást
kínál a környék. A riviérán átutazva Opatija megér egy tel-
jes napos sétát. A monarchia korában épült szállodák, ki-
épített sétányok és a tengerpart maradandó élményt nyúj-
tanak mindenki számára. 
Lovran régi település, szép fekvése, kikötõje és strandja
népszerû a csendes üdülést kedvelõk számára.
A tengerparti 1000 méteres hegyek és nemzeti parkok
(Naturpark Ucka”) kiváló alkalmat nyújtanak a túrázók és
mászók számára is. Moscenicka Dragából 8 kiépített és jel-
zett hegyi „tracking” kerékpáros útvonalon kerekezhetnek
a bringások, melyek egy része levezet a tengerhez vagy a
tenger melletti szerpentinen kanyarog, más része a hegyi
falvakat érintve jut le a tengerhez. Rengetegen érkeznek bi-
ciklikkel, és kerekeznek a kijelölt túraútvonalakon.
A vitorlázók számára van hajóbérlési lehetõség, és saját ha-
jót is vízre lehet tenni bármelyik település kikötõjében is.

Ajánlás
Megismerve testvérvárosunkat mindenkinek csak ajánlani
tudjuk, hogy ha egy szép és hangulatos tengerparti üdülés-
re vágyik, utazzon el Moscenicka Dragaba, és töltsön el né-
hány napot.  Aki a sportos kerekezést is kedveli, feltétlen
hozza magával bringáját is, mert gyönyörû tájakat ismerhet
meg a tengerpart mellett. A szállást javasolt elõre foglalni,
mivel a helyszínen sokszor csak a drágább szállodák tudnak
azonnali szálláslehetõséget biztosítani.

Margó György
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Június 30-án délután megkezdõdött a 2019. évi „Lurkó
vitorláztatás” program, melyet már közel 12 éve folya-
matosan szervezünk Zamárdin nyaraló kisgyermekek
számára. 
A program során gyerekeket viszünk el egy kis vitorlás
utazásra, hogy megtapasztalják, milyen is a vitorlázás. A
vitorlázás csak rövid ideig, kb.15 percig tart, hogy minél
több gyerek kerülhessen fel a hajóra. Akinek ezt követõ-

en kedve van, az léphet tovább akár egy oktatás, akár egy
családi hajózásra. 

Az elsõ alkalommal szép idõben, kis szél mellett közel 35
gyerekmatróz „vitorlázhatott” Pali kapitánnyal, 5 fõs vál-
tásokkal, folyamatosan. 

A mellékelt képek mutatják a vidám hangulatot. Remél-
jük, az idõ kedvezni fog a többi hétvégi program lebo-
nyolításához is.

margó

A rajtlövésnél is jó szelek fújdogáltak, tökéletesen indí-
tottuk a futamot, így már a bójánál szinte biztos volt a to-
vábbjutás. A selejtezõ futamok során az induló hat hajó-
ból négy jut tovább, mi pedig egy pillanatra sem adtuk át
a vezetést, és az elsõ helyen haladtunk át a célon, köny-
nyedén véve az elsõ akadályt.

Sajnos a következõ napon a negyeddöntõ már nem sike-
rült ilyen jól, igaz nemcsak rajtunk múlott. Némileg
gyengébb, de még „használható” szél fújt, viszont elég fe-
szültre sikerült a futam, a bójánál koccantunk is egy má-
sik hajóval. A hat egységbõl három jut tovább, mi viszont
negyedikként haladtunk át a célvonalon, így a szombati
remek futam emlékével búcsúztunk a regattától.

A Nemzeti Regatta vitorlásversenyének végeredménye:
I. Csopak, II. Alsóörs, III. Balatonkenese. A Nemzeti re-
gatta fõdíját az a település nyerte, mely a legtöbb ver-
senyszámban - a vitorlázáson, kívül volt sárkányhajó és
fõzõ verseny, színpadi produkciók és stand mustra - sze-
repelt jól. Ebben a versengésben idén Nyim község lett
az elsõ, gratulálunk!

Mátay László

Újra vízen vannak a LURKÓK !

Az egész ország a Balatonhoz költözött

Idén június 1-2 - án zajlottak a Nemzeti Regatta esemé-
nyei Siófokon, 16 megyébõl összesen 50 település részvé-
telével. Zamárdi csapata - miként az elmúlt években -
most is rajzhoz állt a vitorlás- versenyen, de ott voltunk
a települési sátrak közt és a színpadon is.

A Balatoni Hajózási Zrt. a társszervezõk közremûködé-
sével és a támogatók jóvoltából negyedik alkalommal
rendezte meg Siófokon a Nemzeti Regattát – Magyaror-
szág Településeinek Vitorlás Fesztiválját. A rendezvé-
nyen Magyarország 50 települése képviseltette magát,
akik megmérettették magukat a Balatonon zajló vitor-
lás versenyen és a sárkányhajó futamokon, a Települési
Ízek Utcájában a fõzõversenyen, standszépség-
versenyen és a nagyszínpadon is bemutathatták produk-
cióikat. A hajóállomás és környéke teljesen benépesült a
hétvégén. A vendégül látott települések 70%-a nem a
Balaton partjáról érkezett, így teljesült a rendezvény cél-
ja, hogy az ország minden részébõl érkezzenek résztve-
võk és ismerkedjenek meg a vitorlázással, miközben sa-
ját értékeiket is be tudják mutatni a nagyközönségnek a
Balaton partján. A kilátogatók megismerkedhettek a sá-
torpavilonokban a kitelepülõ 50 településsel, így szinte
az egész ország ízvilágát végig kóstolhatták a két nap
alatt.
Rajt- cél gyõzelem

A zamárdi csapat is lelkesen készült a vitorlás versenyre,
melyen a Magyar Vitorlás Szövetség szervezésében,
szombat reggel vágtak neki a tó hullámainak az elsõ ha-
jók. A korábban megtartott sorsolás szerint a csapatunk
az elsõ selejtezõben volt érintett, így nem kellett sokat
várnunk. Egészen kellemes szélben vágtunk neki a gya-
korló köröknek a Siófok közelében kitûzött, úgynevezett
Up and Down pályán. Ennek a lényege, hogy a rajtvo-
naltól a forduló bójákig szembeszélben halad a mezõny,
aztán pedig hátszélben. Az elõbbi taktikailag nehéz, il-
letve gyorsaságot igényel a legénység részérõl a sok for-
duló miatt, utóbbi pedig a kormányos és a vitorla keze-
lõk számára jelent kihívást.
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

1. KIRÁNDULÁS
2019. szeptember 28-29-én kétnapos  kirándulást ter-
vezünk Poroszló-Nyíregyháza útvonalon.
1.nap (szombat) Poroszló – Tisza-tavi Ökocentrum
Hazánkban egyedülálló bemutatóhely  a Tisza és a
Tisza-tó természeti kincseit, Magyarország második leg-
nagyobb tavának csodálatos élõvilágát tárja elénk.
A központi épületben találjuk Közép-Európa legna-
gyobb édesvízi akváriumát.
A kirándulás része egy 40-50 perces kishajós program,
melyben ízelítõt kapunk a Tisza-tó hangulatából.
Ha idõnk engedi, délután nyíregyházi séta.
A szállás a nyíregyházi Bessenyei Hotelben 2x2 ágyas
apartmanokban lesz.
Szombat esti vacsora és  vasárnapi  svédasztalos reggeli
a hotel melletti étteremben lesz.

2.nap(vasárnap) Nyíregyháza Állatpark.
Egész napos program az állatkertben(papagáj show,
fókaetetés, óriás pillangók,stb..).
Fakultatív program lehetséges (Sóstó fürdõház,

Falumúzeum),ez nem szerepel a költségben.
A kirándulás várható összege a létszám függvényében
16000-18000.-Ft között lesz. Ez  tartalmazza a busz, a
szállás , a vacsora,reggeli és az összes belépõ költségét, a
fakultatív programot kivéve.
Jelenleg még 6-8 hely van a buszban. Jelentkezni Perge
Krisztánál a 06-30-9453640 telefonszámon lehet.

2.A nyári szünet utáni elsõ találkozásunk 2019 szeptem-
ber 9. hétfõ  17 óra a Közösségi Házban.

Téma: 
1.Október 5.- Egészségnapi rendezvény.  Ezzel kapcso-
latos feladatok megbeszélése, szûrésekre jelentkezés,
segítség kérése.
A szeptemberi kirándulással kapcsolatos információk
átadása. Az elõleg után fennmaradó összeg
befizetése.(addigra már meg lesz a végleges létszám.)
Mivel már a kirándulás illetve az egészségnapi ren-
dezvény elõtt  nem találkozunk, kérlek benneteket, hogy
hétfõn minél többen jöjjetek el.

Zamárdiról írták…

…135 éve:
Folyó évi február hó 1-én Somogymegye Zamárdi községében
postahivatal lép életbe, mely levél- és 5 kilgr. súlyt meg nem hala-
dó kocsipostai küldemények felvétele, továbbítása, illetve kézbesí-
tésével fog foglalkozni; összeköttetését a Somogyendréd és Szán-
tód pályaudvar közt berendezett gyalogjárat által nyeri, s kézbesí-
tõ körét Zamárdi község képezi. (Budapesti Közlöny, 1884.01.22.)

…110 éve:
Az elemi csapások sorában elsõ helyen kell felemlíteni azon jég-

esõvel párosult felhõszakadást, mely f. é. szeptember hó 15-én es-
te 8 - 9 óra között Zamárdi község határában a szõlõk és szántó-
földek egy részét teljesen elpusztította. A vízár nagyságáról tájé-
kozást nyújt az, hogy az utakat és szántóföldeken a friss vetéseket
földestõl a völgyekbe sodorta, lapályos helyeken pedig 2 méter
magasságra nõtt a víz, mely még napok múlva is 1 méter magas-
ságban állt. Az okozott kárt az elöljáróság 80 - 100 ezer koronára
becsülte. (1909.11.11. Somogy Vármegye Hivatalos Lapja)

…100 éve:
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A népjóléti és közegészségügyi
népbiztosság újabb rendelete szerint … Zamárdiban … orvosi bi-
zonyítvány és a népjóléti és közegészségügyi népbiztosság engedé-

lye nélkül bárki szabadon nyaralhat. Azok, akik a … gyógyfürdõ-
/üdülõ-/ helyekre utaznak, elutazásuk elõtt az élelmezés tekinteté-
ben fennálló szabályoknak eleget tenni tartoznak. (1919.07.12.)

…90 éve:
Balatonzamárdi fürdõtelepen dr. Purebl Gyõzõ székesfõvárosi ta-
nácsnok, a fürdõegyesület elnökének kezdeményezésére közada-
kozásból Körmendy Nándor építészmérnök tervei szerint eredeti
mûvészi kiképzésû templom épült, melynek fölszentelése nagy ün-
nepség keretében vasárnap volt. Az ünnepen megjelent Rott Nán-
dor veszprémi püspök, akit érkezésekor Zamárdi község elöljáró-
sága és a leventék díszszázada fogadott. A templom elõtt felállí-
tott diadalkapunál Purebl tanácsnok üdvözölte a püspököt, aki
hazafias beszéddel válaszolt. A püspök felszentelte a templomot,
majd misét pontifikált, és utána magas szárnyalású beszédet mon-
dott. Az ünnepi szertartás után a Balaton szállóban díszebéd volt,
amelyen Rott püspököt, Purebl tanácsnokot, Körmendy mûépí-
tészt, a templom szobrának alkotóját, Margó Ede szobrászmû-
vészt ünnepelték. Este Zamárdi fürdõ stranadján tûzijátékkal egy-
bekötött velencei este volt, amelyet Ilovszky János fõvárosi bizott-
sági tag rendezett. A Balatoni Yacht Club zamárdi osztályának
táncestje fejezte be az ünnepi napot. (MTI 1929.08.19.)

…85 éve:
Vitorlások balesete a Balatonon. A Balato-
non napok óta erõs szélviharok dühön-
genek. Az erõs szél dacára két szélvitorlás
ment ki a Balatonra, az egyikben Szüts
Károly ült fivérével, Szüts Kornéllal, a má-
sikon Czika Károly budapesti cukorka gyá-
ros, 7 éves gimnazista fiával és három társá-
val. A hatalmas szélvihar felborította a
szélvitorlát, s a bennülõk sokáig küzdöttek
a mindegyre elhatalmasodó hullámokkal.
A parton tartózkodók észrevették ezt, és
Ilovszky János örökös fõvárosi bizottsági
tag és vitéz Nyers István csónakmester se-
gítségére siettek a vitorlásnak, hamarosan
utolérték, és a már-már elmerülteket sze-
rencsésen partra vitték. A fürdõtelepen
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MFB Kamatmentes hitel
lakosság részére 10 % önerõvel lakóház, 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

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!

Ilovszky Jánosnak a bátor életmentésért Czika Károly gyáros és
Purebl Gyõzõ ny. fõvárosi tanácsnok hálás köszönetet mondott a
tömeg nagy éljenzése között.
(Magyar Országos Tudósító 1934.07.26.)

…80 éve:
A harmadik hadtest területén bevonult harmadik munkaszolgála-
tos zászlóalj Balatonzamárdiban ütötte fel táborát, s a Zamárdi és
Szántód között elterülõ zamárdi berek mocsaras, lápos területé-
nek lecsapolásán dolgozik. Ez a zamárdi berek régóta folt volt a
Magyar Tenger partján, s útját állotta e vidék fejlõdésének. A
mintegy 320 holdnyi terület minden gazdálkodásra alkalmatlan,
itt a mocsárban a szúnyogok milliói tanyáztak, s a környék köz-
egészségügyére is rendkívül ártalmas. A munkaszolgálatosok
most a földmívelésügyi minisztérium által jóváhagyott tervek
alapján elvégzik a lecsapolási munkálatokat, elõbb a mocsár körül
csatornát ásnak, amely megakadályozza a külvizek behatolását er-
re a területre, majd beállítják a szivattyúkat, s 1940 nyarára már
termõ föld lesz ezen a helyen. (Napi Hírek 1939.08.01.)

…65 éve:
Sípos Gyula, a Zamárdi Traktor SK elnökhelyettese levelében
hozzászól a Balaton mentén üdülõk sportolásának kérdéséhez.
Megírja, hogy Zamárdiban a legnagyobb úttörõtáborok mûköd-
nek, de a táborok sportolói nem sportolhatnak megfelelõ körül-
mények között, mert Zamárdiban nincs sportpálya. A pályákat
senki sem gondozta, tönkrementek, vagy helyüket másra használ-
ták fel. „Zamárdiban csak annyi segítség kellene — írja — hogy a
kijelölt új pálya földmunkálatait géppel elvégezzék. A többit tár-
sadalmi munkával elvégeznék a fiatalok és a szurkolók, és tavasz-
ra Zamárdiban elfogadható sportpálya várná az ideérkezõ üdülõ-
ket. (Népsport, 1954.10.03.)

Szûcs Gáborné
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság tulajdonában le-
võ ingatlan értékesítésére

A KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhelye: 1081 Buda-
pest, Csokonai utca 3., cg.: 01-09-168162, továbbiakban: Kiíró) 

nyilvános, egyfordulós pályázati eljárás

keretében értékesíteni kívánja a Kiíró tulajdonában levõ, 8621 Zamárdi, Petõfi Sándor u. 72. sz. alatti, „ki-
vett üdülõépület, udvar és gazdasági épület” megnevezésû ingatlan (továbbiakban: ingatlan). Az ingatlan
irányára 60.000.000,- Ft.,azaz hatvanmillió forint.

Az ingatlan értékesítése adásvételi szerzõdés útján történik, a pályázati dokumentáció részét képezõ
adásvételi szerzõdés tervezetben foglalt feltételekkel (teljes vételár szerzõdés megkötésétõl számított leg-
késõbb 5 napon belüli – banki átutalással történõ – megfizetésével).

A Kiíró a pályázati felhívás közzétételét követõen az érdeklõdõknek elektronikus úton, ingyenesen az aláb-
bi pályázati dokumentációt juttatja el: pályázati kiírás az ingatlan tulajdoni lapja, az adásvételi szerzõdés
tervezete. 
Pályázatot kizárólag olyan természetes vagy jogi személy nyújthat be, aki elõzetesen a pályázati doku-
mentációt Kiírótól kikérte. A pályázati dokumentációt Kiíró elektronikusan küldi meg, a pályázó a info@k-
div.hu címen jogosult a pályázati dokumentáció kikérésére.

A pályázatokat a Kiíró titkárságán – 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 1. emelet 105. számú szoba – kell sze-
mélyesen, vagy postai úton benyújtani 2019. augusztus 30. napján 12 óráig. 

A pályázók kötelesek pályázatukat cégjegyzés / feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyel-
ven legalább egy eredeti példányban, amelyet minden oldalon eredetiben, cégszerû aláírással (természe-
tes személyeknél eredeti aláírással) illetve a meghatalmazott aláírásával, folyamatos arab gépelt vagy kéz-
zel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátva, (üres oldalakat áthúzva) és borítékon az
adott pályázatra utaló jelzéssel a megadott helyen postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján
benyújtani. 
Az ajánlati kötöttség idõpontja 60 (hatvan) nap, amelyet a Kiíró egy alkalommal legfeljebb 30 (harminc)
nappal meghosszabbíthat.

A Kiíró pályázati biztosíték adását nem írja elõ.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy 
- a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, 
- a nyertes ajánlattevõ visszalépése vagy abban az esetben, ha a pályázat nyertesével a szerzõdéskötés
meghiúsul, illetve a szerzõdés aláírása után a nyertes a szerzõdést nem teljesíti, és ezért a Kiíró a szerzõ-
déstõl elállt, vagy a felek a szerzõdést megszüntették/felbontották, akkor a pályázat soron következõ he-
lyezettjével szerzõdést kössön,
- a mérlegelés alapján meghozott döntésre tekintettel, hogy a pályázat külön indokolással eredményte-
lennek nyilvánítható;
A pályázatokat a benyújtási határidõ lejártától számított harminc (30) napon belül kell elbírálni. A Kiíró a
pályázatok elbírálására vonatkozó döntésérõl írásban, a döntéstõl számított 5 munkanapon belül tájékoz-
tatja a pályázókat.
A pályázati eljárás során a Kiíró tárgyalási lehetõséget nem biztosít.

A pályázati eljárással kapcsolatos további, részletes feltételeket a pályázati dokumentáció részeként meg-
küldendõ pályázati kiírás tartalmazza.

Budapest, 2019. július 15.

Kratochwill Péter József ügyvezetõ
KOPINT-DATORG Kft.

Kiíró
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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



Villanyszerelés,
Villamosgépek javítása
Boyler javítása 
veszélyes fák kivágása,gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

Zamárdi plébániatemplom:

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

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Református istentiszteletek idõpontjaMiserend 2019. augusztus 1-20.

Miserend 2019. augusztus 21-31.

hétfõ, szerda, péntek 7:30 óra
kedd, csütörtök, szombat  19:00 óra
vasárnap 9.30 óra

szombat    19:00 óra
vasárnap 8:30: óra

Kápolna 
vasárnap 8:00 és 19:00 óra

Kápolna 
vasárnap 11:30 óra

Balatonendréd
vasárnap 11:00 óra

Balatonendréd
vasárnap 10:00 óra

Koncert:
aug. 3.  Jancsó Benedek és Schallinger-Foidl Artúr
aug. 10. Karosi Bálint
aug. 17. Pálúr János

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).

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

Evangélikus istentisztelet minden hó elsõ vasárnapján délután négy
órakor.

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

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: 2019. augusztus 20.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)

Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP

Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu

Könyvkötõ

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

vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevéltartó,

vendégkönyv és étlaptartó készítését


