
2021. évi K Ö R L E V É L  

Tisztelt Tagjaink! 

A  Zamárdi Baráti Kör köszönti Tagjait a karácsonyi ünnepek és 2021. év kezdete alkalmából. 

Szervezetünk arculata és tevékenysége továbbra is egyértelműen „városvédő” civil szervezet, akinek 

feladata a meglévő épített és természeti környezet védelme, a város fejlődésének figyelemmel kísérése, 

valamint a tagság érdekvédelmi feladatainak ellátása.  

www.onkormanyzat.zamardi.hu/varosunkrol/civil szervezetek keresőbe történő beírásával elérhetők 

szervezetünk dokumentumai, belépési nyilatkozat, alapszabály. 

Mivel sokak részéről igényként merült fel, hogy adjunk kivonatos tájékoztatást év közben is a várost érintő 

fontosabb eseményekről, ezért minden Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésről kivonatos 

emlékeztetőt készítünk és  elhelyezzük a fenti felületen. Kérjük, kísérjék figyelemmel oldalunkat a 

tájékozottság érdekében. 

2020 év nyara rendkívüli volt, mivel a COVID miatt feje tetejére állt a világ. Ebben az évben „visszajött” a 

régi Zamárdi hangulata, gyerekek a parton, a vízben, családok a sétányon, telt ház a büfékben és csend és 

nyugalom az üdülőtelepen. Minden „hangos” rendezvény elmaradt, nem volt SOUND és ennek ellenére 

korábban nem látott mennyiségben érkeztek a hazai turisták és helyi üdülők. Megvalósult az általunk kért 

„csend hétvégéje” minden héten, bár nem ilyen áron gondoltuk, mikor kértük. 

Augusztusban megtartottuk éves közgyűlésünket, melyen még soha nem vettek részt ennyien a tagság 

köréből. Ennek egyik magyarázata, hogy szinte minden tagunk a nyarat zamárdi nyaralójában töltötte „házi 

karanténban”, így alig várta, hogy részt vegyen tagtársaival, barátaival a közgyűlésen, ami jó hangulatban   

került megrendezésre. Közgyűlésünket továbbra is a Balaton partjára tervezzük egy vasárnapi napra, hogy 

mindenki részt vehessen rajta. Pontos időpontjáról mindenkit külön meghívóval értesítünk. 

Ebben az évben minden tagunkat egy zamárdi falinaptárral szeretnénk meglepni, melynek fotó és grafika 

anyagait Farkas Gábor és barátja bocsájtotta rendelkezésünkre. A naptárak elkészültek és ezúton is 

köszönjük a művészi munkát és ennek felajánlását, ami lehetővé tette az ajándék naptár elkészíttetését.  

A tagjainkhoz való eljuttatásnak, a magas csomag küldés postaköltsége miatt, az alábbi lehetőségeket tudjuk 

biztosítani. 

 

Zamárdin élők és akik gyakran járnak le nyaralójukba, előzetes telefonegyeztetést követően, látogassanak el 

hozzánk az ajándék személyes átvételére. 

Címünk: Margó Villa, Zamárdi, Margittay u 3.   

Egyeztető telefon: 06-20-9447098 

 

Mindenki számára elküldjük utánvétellel arra a postacímre, amit e-mail útján megküld részünkre. Erre az 

előzetes egyeztetésre azért van szükség, mert korábban sok küldemény visszajött azzal, hogy cím ismeretlen 

vagy nem vette át a címzett. Ez a „malőr” az ajándék értékénél sokkal magasabb postaköltséget 

eredményezett, melyet elkerülnénk ebben az évben. 

Címünk: grizzli@supraktv.hu 

Ezúton is köszönjük tagjainknak, akik év közben javaslatokat, észrevételeket juttattak el hozzánk annak 

érdekében, hogy szebb, jobb és élhetőbb város legyen Zamárdi.  

Kérjük Tagjainkat, hogy baráti körükből szervezzenek új tagokat annak érdekében, hogy civil szervezetünk 

pontos és „erős véleményt” nyilváníthasson a város fejlődése érdekében. Sajnos, sok idős tagunkat 

elveszítjük évente, kell a „vérfrissítés” céljaink megvalósításához. 

  

 

 

http://www.onkormanyzat.zamardi.hu/varosunkrol/civil
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Tagdíjfizetés 2021. évre vonatkozóan  

 

Kérjük tagjainkat, hogy lehetőség szerint, 2021. február 20.-ig rendezzék éves tagdíj befizetéseiket, mert 

ezzel teremtik meg a Baráti Kör működésének alapvető anyagi feltételét. A tagdíj összegét, hat éve nem 

emeltük annak érdekében, hogy alacsony jövedelmű tagjainkat ne veszítsük el. 

Tagjaink közül sokan a tagdíjnál nagyobb összeget utalnak, ezzel lehetővé teszik civil szervezetünk 

fennmaradását, mely támogatást ezúttal is szeretnénk megköszönni.  

 

Tagdíj: 2500 Ft/év   Tagdíj jogi személyek részére, újság postázásával: 15 000 Ft/év  

Tagdíjat csak banki átutalással, postai utalvány felhasználásával vagy közvetlenül a bankfiókban történő 

készpénz befizetéssel lehet teljesíteni. Kérünk mindenkit, hogy a befizetésnél tüntesse fel a tag nevét, aki 

számára a befizetést teljesíti. 

Zamárdi Baráti Kör. Számlaszámunk. 50800221-10001954 

2021. évben is a Zamárdi Hírmondó, havonta megjelenő példányát, tagjaink részére postai úton megküldjük, 

aki erre igényt tart és befizeti a postázás költségeit is a tagdíj mellett.  

Az újság díjmentes, de a postázás költsége 4800 Ft/év, amit a tagdíjjal együtt kérjük befizetni banki 

átutalás vagy postai pénzfeladás útján. Aki 2020 évben is befizetett az újság postázására, annak csak 2400 

forintot kell utalnia, mert 6 szám nem jelent meg, ezért nem is tudtuk postázni. 

 

Kérjük, amennyiben adataikban (lakcím, e-mail vagy telefonszám ) változás történt, jelezzék a 

grizzli@supraktv.hu  e-mail címre, az Önök elérhetősége, tagnyilvántartásunk pontossága és az újság 

postázása érdekében.   

 

 

A Zamárdi Baráti Kör elnöksége, minden tagjának, Békés Karácsonyi Ünnepeket, 

egészségben és szép nyári időben gazdag 2021. évet kíván! 
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