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Polgármesteri határozatok

A határozatokat a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. $:(4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján hozta 
Csákovics Gyula polgármester.

1. A Svert Kupa Vitorlás Egyesület képviseletében Mátay László elnök által elõterjesztett kérelmet a 
2021. évi Svert Kupa Vitorlás Verseny megrendezésére Önkormányzatunk támogatja 2021. augusztus 14.
napján azzal, hogy rossz idõ esetén a pótnap 2021.augusztus 15.napja. A verseny megrendezését önkor-
mányzatunk akként támogatja, hogy a megszervezéshez anyagi ráfordítást nem igénylõ, meglévõ 
eszközeink használatát átengedi (sátor, sörpad, mobil kerítés elem), mobil móló telepítése esetén a 
móló szállítását, valamint a kikötõ körüli közterületek használatát a verseny idejére engedélyezi. A zsûri
tagjainak elszállásolását az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben sem tudjuk biztosítani.

2. A Global Média Sport Kft. képviseletében Mátay- Horváth Éva által elõterjesztett kérelemben a 
2021.évi ,,Gourmet és Sörfeszt Zamárdi“ elnevezésû rendezvény megtartásához igényelt közterület- 
használatot nem engedélyezem. 

Indokolás: 

Mátay- Horváth Éva kérelmet terjesztett elõ, hogy 2021. július 22-25.napja között- az építési és bontási 
munkák idõtartamával kiegészítve - ,,Gourmet és Sörfeszt Zamárdi“ elnevezésû rendezvény megtartása 
érdekében önkormányzatunk engedje át a rendezvény tér térítésmentes használatát, valamint ked-
vezményes díjfizetés mellett a meglévõ rendezvények megtartásához kapcsolható eszközeink 
használatát. Kérte továbbá a Tourinform rendezvény téri épületének és a téren lévõ valamennyi kis 
faháznak ingyenes átengedését is a rendezvényhez kapcsolódóan. A Covid-19 humán járvány 2019 óta 
folyamatosan jelen van, hol hónapokig kevesebb megbetegedést és halált okozva, hol olyan mértékben, 
amely miatt veszélyhelyzet kerül elrendelésre. Az elmúlt évben is több alkalommal váltotta egymást a 
két ciklus. Jelenleg ismételten veszélyhelyzet van, melynek feloldása bizonytalan, nem kiszámítható. A 
kialakult helyzetre tekintettel 2021.évben önkormányzati rendezvényt a sportrendezvények kivételével 
nem tervezünk, így ennek szellemében közterületet sem adunk használatba rendezvények megtartására. 

3. A BANDI 2000 Bt. képviseletében Csonka András ügyvezetõ kérésére engedélyezem az önkormányzat 
tulajdonát képezõ Zamárdi 962/16.hrsz. számú 3588 nm közterületi ingatlan bérbeadását a kérésének 
megfelelõen 5 éves idõtartamra. A bérleti díj összegét 2021.évben 1.000.000 -Ft+áfa összegben állapí-
tom meg, mely a szerzõdés fennállása alatt évente az infláció mértékével emelkedik. A bérlet idõtarta-
ma alatt a terület gondozásáról, rendben tartásáról a bérlõnek kell gondoskodnia. Amennyiben a terü-
let vonatkozásában fejlesztési igénye jelentkezne az önkormányzatnak, úgy bérlõ tudomásul veszi a szer-
zõdés egyoldalú, kártalanítás nélküli felmondását, amennyiben az a nyári szezonon kívüli idõpontra esik. 

4. Józsa Ákos zamárdi lakos kérelmére engedélyezem, hogy közterületen elhelyezésre kerüljön 2 db 
Mojito pult a 2021.évi idegenforgalmi szezonban. Az egyik Mojito pultot a Zamárdi Klapka utcai 
,,strand“ területére állíthatja le, a másikat a Rendezvénytérre akként, hogy az értékesítés a sétány felé 
nem történhet. A terület bérleti díját 150.000-Ft összegben határozom meg egységenként egy szezonra. 
Ezen befizetett bérleti díj esetén a Mojito pultok május 1. és szeptember 30. közötti idõtartamban 
lehetnek a kijelölt helyen. 

5. „G-Bau“ Szolgáltató Kft. kérelmére engedélyezem, hogy közterületen elhelyezésre kerüljön 1 db Mojito
pult a 2021.évi idegenforgalmi szezonban. A kérelemben megjelölt helyre nem, de Zamárdi Jegenye 
térre - amennyiben ez a kérelmezõnek megfelelõ - engedélyt adok a Mojitó pult felállítására. A terület 
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bérleti díját 150.000-Ft összegben határozom meg egy szezonra. Ezen befizetett bérleti díj esetén a
Mojito pult május 1. és szeptember 30. közötti idõtartamban lehet a kijelölt helyen. 

6. A Zamardice Kft. képviseletében Bélteczky Adrián kérelme a mozgó hot-dog árusításra a 
60/2020.(XII.07.) Pm. határozattal engedélyezésre került. A bérleti díjat ezen tevékenységre a 
2021.évre vonatkozóan (egyedi díjszabás alapján) 210.000-Ft/eszköz összegben állapítom meg 
2021.május 1. napjától szeptember 30. napjáig.

7. A Zamárdi Önkormányzat tulajdonában álló közterületre vonatkozó többéves idõtartamra köten-
dõ bérleti szerzõdések esetében minden szerzõdésben rögzíteni kell, hogy a megállapított bérleti 
díjak kizárólag a 2021-es évre vonatkoznak. Többéves bérleti szerzõdés esetén a következõ évekre 
fizetendõ bérleti díjat a képviselõ-testület fogja megállapítani, melyet ha a bérlõ nem fogad el, az 
önkormányzatnak jogában áll a szerzõdést egyoldalúan azonnali hatállyal kártalanítás nélkül fel-
mondani. 

8. A Kisboldogasszony Plébánia Zamárdi képviseletében Kocsi György plébános kérésére hozzájáru-
lok, hogy az önkormányzatunk tulajdonát képezõ közterületre a plébánia tulajdonát képezõ Segítõ
Szûzanya- szobor a kérelemhez csatolt helyszínrajzon feltüntetett módon és helyre elhelyezésre 
kerüljön. A szobor talapzatának, elhelyezésének elkészítése és majdani tisztán tartása, a Kisboldog-
asszony Plébánia feladata. Az önkormányzatunk a köztéren elhelyezett szobor megrongálódása 
esetére felelõsséget nem vállal. 
A szobrot a II. világháborús harcok során a Balatonban elhunytak emlékparkja közelében, attól a 
tér észak- nyugati sarkában szeretné felállítani. A szobor elhelyezéséhez szükséges közterületet
az önkormányzat a kérelmezõ rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a szobor és közvetlen környeze-
tének kivitelezését a kérelmezõ saját költségén valósítja meg. Kérelmezõ további kötelezettsége a 
szobor és közvetlen környezetének rendben tartása. 

9. A 2021.évi nyári szezonra június 1. és augusztus 31. közötti idõtartamban az alábbi közterület-fog-
lalási kérelmeket engedélyezem: 
- Balatoni Tünde kérelmére közterület használatot engedélyezek a korábbi években azonos helyen
(Hausmann étteremmel szemközti füves területen) minigolf üzemeltetésére, egyedi díjszabás alap-
ján megállapított 126.000-Ft/szezon bérleti díj megfizetése mellett. 
-Fehérvári Ferenc kérelmére engedélyezek 6 nm közterület- foglalást spray- és ecset technikával 
végzendõ képek festése és értékesítése, valamint gyermekekkel centrifuga képek készítése céljából
az 135.900-Ft/szezon egyedi díjszabás mellett a korábbi években elfoglalt azonos helyen. 

10. A Media Arena Közterületi Médiaügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság képviseletében 
Szatlóczky Zoltán ügyvezetõ- kérelmére engedélyezem 10 db reklámfelületként is funkcionáló öltö-
zõparaván lehelyezését a part menti területen a megkötésre kerülõ szerzõdésben pontosan megje-
lölt helyekre. 
A vállalkozással a szerzõdés az általa kért 5 éves idõtartamra megköthetõ. A közterület-használat 
2021.évre megállapított egyedi díja 323.700-Ft. 
Az elmúlt évben 9 öltözõparaván volt kihelyezve, mely most kiegészül a Folyó utca végén felállítás-
ra kerülõ további 1 db öltözõvel. A vállalkozás az elmúlt évben már azonos tevékenységet végzett, 
így ezen kérelme engedélyezésre került. 

11. A 2021.évi nyári szezonra május 1. és szeptember 15. közötti idõtartamra a vállalkozók által a parti
öltözõk reklám felületként történõ használatára benyújtott kérelmekbõl az alábbiakat engedé-
lyezem: 
-Globál Média Marketing Sport Kft. kérelmére a Kecskeméti utcától nyugatra 7 db, a Kecskeméti 
utcától keletre 10 db öltözõ homlokzati felületének reklám célú használatát engedélyezem, a helyi 
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rendeletünkben meghatározott díjszabással. 
- Az Optimedia Advertising Kft. kérelmére a szabadstrandon lévõ 7 db öltözõszekrény homlokzati 
felületének reklám célú használatát engedélyezem az elmúlt évivel azonos helyen, a helyi rendelet-
ben meghatározott díjszabással. 

12. A Campania Food Italy Kft. ügyvezetõje kérelmére közterület-használatot mozgó grill árusítás ér-
dekében nem engedélyezek. 
A felsorolt utcákban a nyári szezonban megfelelõ számú üzlethelyiséggel is rendelkezõ vállalkozás 
van jelen, így indokolatlan a kínálat további növelése. 

13. Zamárdi Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésérõl szóló rendelet elfogadásra került, 
így az önkormányzat és szerveivel foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók javadalmazása 
az alábbi részletezés szerint történhet. 
- Zamárdi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselõi és munkavállalói: 
járandóságának a 2020.december havi összegével egyezõen - köztisztviselõk esetében a 2017.évi 
CXCIX.törvény rendelkezéseire is figyelemmel - tartalmaz fedezetet az idei évben a költségvetés. 
Ezen összegen belül a munkáltatónak kell megállapítani az egyes munkavállalók javadalmazását, 
melynek során a 2021.évre megállapítandó bérnél a rendelkezésre álló összegbõl kell a minimálbér és a 
garantált bérminimum kötelezõ jogszabályi emelését valamint a fizetési fokozatot lépõ tisztviselõk soros
elõlépésébõl eredõ illetmény növekedését végrehajtani. 
-A Zamárdi Napköziotthonos Óvoda, a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár, 
Zamárdi Önkormányzat GAMESZ vezetõi megbízással nem rendelkezõ munkavállalói, Zamárdi Város 
Önkormányzattal  munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozók  havi járandóságát a 2021.évre 
vonatkozóan a munkáltatónak úgy kell megállapítania, hogy az a 2020. december havi járandóság 
mértékével egyezzen meg. A 2021. évre megállapított bérbe a minimálbér és a garantált bérminimum 
kötelezõ jogszabályi emelését bele kell érteni. A 2021. évi költségvetés tartalmazza a fizetési fokozatot 
lépõ munkavállalók esetében a soros lépésbõl eredõ illetmény növekedés fedezetét is. A besorolás sze-
rinti bér és a tényleges havi járandóság különbözetét a ,, munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegé-

szítés“-ként javasolt megállapítani. 
A GAMESZ esetében a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet terhére lehetõség van továbbra is az
egyéni teljesítmények függvényében megállapításra kerülõ díjazásra munkáltatói döntés alapján. 

14. Mucsi Károlyné kérelmében foglaltakkal kapcsolatosan akként döntöttem, hogy az ingatlan értékesítése
esetén az ahhoz bérelt önkormányzati tulajdonú területre vonatkozóan az önkormányzatunk határozat-
lan idõtartamra, 60 napos felmondási jog kikötésével megköti a bérleti szerzõdést az új tulajdonos 
kérésére. Az esetlegesen megkötésre kerülõ szerzõdésben a bérleti jogviszony a jelenleg bérelt terület 
nagyságával és területi elhelyezkedésével egyezõen jöhet létre. 

Indokolás:

Mucsi Károlyné mint a Zamárdi Harcsa u.12.sz. alatti ingatlan haszonélvezõje bérleti szerzõdést kötött 
önkormányzatunkkal 2016.március 3. napján.  A szerzõdés szerint az ingatlanhoz közvetlenül kapcsoló 
önkormányzati tulajdonban álló közterületbõl összesen 84 nm terület használatára lett jogosult a min-
denkor hatályos bérleti díj ellenében. Kérelmet terjesztett elõ, hogy az ingatlan értékesítése esetén az 
önkormányzat az új tulajdonosnak tegye lehetõvé ezen terület bérlését. Fentiek szerint döntöttem a 
kérelemrõl, melynek indoka, hogy a hatályos jogszabályok alapján folyamatban van a település ren-
dezési eszközök felülvizsgálata városunkban is. A vizsgálat és annak nyomán az esetleges újra szabályo-
zás érinti ezen területet is, ezért a bérleti jogviszony biztosítására csak a rendelkezõ részben foglaltak 
szerinti felmondási lehetõség kikötésével van mód. 

15. Lehoczki Balázs  kérelmére engedélyezem, hogy a Zamárdi, Római u. 16. szám alatti 2558/22. hrsz.-ú 
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ingatlana elõtti közterületet a kérelméhez mellékelt terveknek, valamint a létesítéssel kapcsolatos 
útkezelõi hozzájárulásban foglaltaknak megfelelõen saját költségén kiépítse. Kiépítési kérelmét azzal 
indokolta, hogy az ingatlanának kerítésétõl az útig meglévõ 1-2 m széles közterület között olyan jelentõs
szintkülönbség van, ami miatt szükséges a közterület ezen sávjának kiépítése, amivel biztosítani tudja a 
kerítésének állagmegóvását, valamint javítani tudja a közterületi csapadékvíz elvezetését. 

16. Zamárdi Város Önkormányzatának képviseletében az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról 
úgy rendelkezem, hogy a Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda kötelezõ felvételt biztosító körzethatára 
2021. évben is megegyezik a teljes település közigazgatási határával.

17. Az Optimavill Ingatlanhasznosító Kft. képviseletében Ruszojevics Balázs ügyvezetõ által benyújtott 
kérelemre engedélyezem a Zamárdi Aradi u. 1.sz. alatt lévõ vendéglátó egység elõtti 15 nm alapterületû
közterület üzleti elõkertként történõ használatát 2021.05.01.-2021.09.30.közötti idõtartamra. A bérleti 
díj összege a rendeletben megállapított 1700-Ft/nm/hó összegben kerül meghatározásra. 

18. Zamárdi, Bácskai utcai kikötõ partvédõmû melletti közterület leromlott állapotú 40 x 40 cm-es 
járólapokkal fedett terület felújítási munkáinak elvégzésére - az árajánlatkérésben foglalt mûszaki tar-
talomnak megfelelõen a kivitelezésre legkedvezõbb árajánlatot adó - 2. sz. Mélyépítõ Kft. vállalkozóval 
köthetõ meg a vállalkozási szerzõdés. A kivitelezés költségét az általános pénzügyi tartalék terhére biz-
tosítom. 

Indokolás: 

A Bácskai utcai kikötõ partvédõ mûve mellett található 40x40 betonlapokból készült burkolat erõsen 
elhasználódott, botlásveszélyes. Pontszerû javítása gazdaságosan nem végezhetõ el. A Bácskai utcai 
kikötõ felújítása a közeljövõben nem várható, ezért a partvédõmû melletti közterület, valamint az elõtte
lévõ pályázati pénzeszközök felhasználásával történõ burkolat felújításának egyidejû kivitelezése mûsza-
kilag és gazdaságilag is indokolt. A kivitelezési munkákkal kapcsolatos ajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlatok közül a legjobb ajánlatot a 2. sz. Mélyépítõ Kft. tette bruttó 7.783.830-Ft értékben, ezért a 
vállalkozási szerzõdést ezzel a vállalkozással kell megkötni. 

19. Zamárdi, Bácskai utcai kikötõben lévõ csónak leeresztõ sólya környezetében található, hozzá kapcso-
lódó burkolatok átépítése során költséghatékonysági, és használati szempontok figyelembevételével a 
sólya korszerûsítését a környezetének átépítésével egyidejûleg kell elvégezni. A felújítási munkát az ár-
ajánlatkérésbe foglalt mûszaki tartalomnak megfelelõen a kivitelezésre legkedvezõbb árajánlatot adó
2. sz. Mélyépítõ Kft. végezze el. A kivitelezést a Zamárdi Város Önkormányzat általános pénzügyi tar-
talékjainak terhére kell elvégezni. 

Indokolás: 

A Bácskai utcai kikötõben meglévõ sólya jelen formájában nem alkalmas a hajók, csónakok baleset-
mentes vízre tételére, illetve onnét történõ kivitelre. Mivel a hozzá kapcsolódó közterületek átépítése 
folyamatban van, és a kikötõ átépítésére a közeljövõben nem látunk lehetõséget, ezért a leggazdaságo-
sabban most lehet a sólya korszerûsítési munkáit elvégezni. A kivitelezési munkákkal kapcsolatos aján-
lattételi felhívásra 3 ajánlatkérõ került meghívásra, de ajánlatot csak a 2. sz. Mélyépítõ Kft. tett. 

20. Horváth Dániel vállalkozó kérelmére engedélyezem, hogy a korábban Nagyné Márkus Adél által 
üzemeltetett játszóház-gyermekmegõrzõ tevékenység folytatása esetén, valamint a G-BAU Szolgáltató 
Kft. által gumiköteles ugráló üzemeltetése esetén az alábbi közterületek vonatkozásában bérleti szer-
zõdést kössön önkormányzatunk a 2021.június 1. augusztus 31. közötti idõtartamra. 
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- Zamárdi, Bácskai utca végi strandtól nyugati irányba, a játszótér mellett 60 nm 
közterület játszóház-gyermekmegõrzõ üzemeltetésére 324.000-Ft /szezon bérleti díj megfizetése mellett.
Zamárdi, Bácskai utcai játszótér és WC közötti részen kijelölt 100 nm közterület gumiköteles ugráló 
üzemeltetése céljából, a 324.000 -Ft/szezon egyedi díjszabás mellett. 

21. A 2021.évi nyári strandszezonban a vízimentési feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatok alapján a 

Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület árajánlatát fogadom el, mely szerint 2021.június 15. és augusz-

tus 31. közötti idopõntban a vízimentõ feladatok ellátása, valamint a szezon elõtti bójázás és mederku-

tatási feladatok ellátását a külön szerzõdésben meghatározott részletes feltételek mellett 6.475.534-Ft 

megbízási díjért végzi el. A szerzõdést a költségvetésben biztosított keret terhére a GAMESZ köti meg 

az egyesülettel. 

22. A Nánási Sailing Kft. kérelmére és felajánlására hozzájárulok, hogy az önkormányzatunk által 
üzemeltetett Zamárdi, Bácskai utcai kikötõ É-D-i mólószárának elöregedett faborítását az alatta lévõ 
faszerkezet felújításával együtt saját költségén kicserélje. A munkálatok elvégzésének határideje 2021. 
május 15. napja. Ezzel egyidejûleg hozzájárulok, hogy a Kft. a kikötõben 2 nagyméretû hajóhely 
vonatkozásában  bérleti szerzõdést kössön azzal a feltétellel, hogy a kikötõben hajóvezetõi oktatást és 
vizsgáztatást nem folytathat. 

Indokolás: 

A Nánási Sailing Kft. a korábbi években is bérlõje volt a Bácskai utcai kikötõnek. Az idei évben megke-
reste az önkormányzatot a társaság, hogy a kikötõ É-D irányú mólószárának fa- burkolatát kicseréli, a 
tartószerkezetét felújítja saját költségén, ha lehetõséget kap 2 nagy méretû hajóhely bérlésére. A felújítás
mûszaki tartalmát a hivatal mûszaki osztályával egyeztetett módon, a fémszerkezetekkel kapcsolatos te-
vékenységnél a GAMESZ bevonásával és ellenõrzése mellett akként kell elvégezni, hogy az 2021. május
15. napjáig elkészüljön, és a kikötõ használatát a munkálatok során ne akadályozza meg. 

23. A Zamárdi Tenisz Centrum Sportegyesület kérelmére az önkormányzatunk tulajdonát képezõ Bácskai 
utcai 4 db teniszpálya bérletére vonatkozó szerzõdés megkötését 5 év határozott idõtartamra engedé-
lyezem, mely a határozott idõ lejártát követõen a felek egyezõ akaratával meghosszabbítható. 
A bérleti díjat egyedi díjszabás alapján 2021.évre 1.150.000-Ft összegben határozom meg.

24. Hozzájárulásomat adom, hogy a Brasnyó Péter Zamárdi ingatlantulajdonos részérõl felajánlott 
1.500.000-Ft támogatás az önkormányzatunk által üzemeltetett Zamárdi, Bácskai utcai kikötõ K-Ny-i 
móló szárának felújítására kerüljön felhasználásra. 

25. Az önkormányzatunk tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Bácskai utcai kikötõben lévõ hajóhelyek 
bérletére vonatkozóan a korábbi döntésekkel azonos szempontok szerint eljárva akként döntöttem, 
hogy a kikötõ 17, 18,20, 34.sz. hajóhelyek vonatkozásában a bérlõ kiválasztása a késõbbiekben történik. 
A 37.-es helyre Brasnyó Péterrel, míg a 47.-es helyre a Nánási Sailing Kft.-vel kerülhet sor a bérleti szer-
zõdés megkötésére. 
A további helyek vonatkozásában a bérleti szerzõdés a korábbi bérlõkkel megköthetõ. 

26. A Nánási Sailing Kft. képviseletében Nánási Balázs ügyvezetõ által benyújtott közterület bérleti 
kérelmére Zamárdi Harcsa utcától keletre fekvõ 3430/1.hrsz. ingatlanból 1000 nm területre, 5 éves 
határozott idõtartamra bérleti szerzõdés köthetõ. A bérleti díj a 2021-es évre 816.345-Ft/év egyedi ár 
alkalmazásával lett meghatározva. A bérlendõ terület pontos helyét a fõépítész jelöli ki az ingatlanon. 
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Indokolás: 

A Nánási Sailing Kft. kérelemmel fordult az önkormányzatunkhoz, hogy 1000 nm területet szeretnének 
bérelni, ahol az általuk folytatott vitorlásoktatáshoz és a vízi sporthoz kikötõ gyermektáborok 
szervezéséhez használatos vízi sporteszközök tárolása és a sporthoz kapcsolódó elméleti oktatások meg-
valósíthatóak. A terület bérbe adásával a képviselõ-testület egyetértett, annak a helyét elsõdlegesen a 
Harcsa utcától nyugatra lévõ két hasonló célra bérelt terület mellé kívánta elhelyezni. A tényleges 
helyszíni bejáráson megállapításra került, hogy a lehetséges hely egyrészt kisebb terület, mint amelyre a 
kérelmet benyújtották, másrészt a meglévõ terepviszonyok is költséges átalakítást követõen lennének 
alkalmasak a megjelölt célra. Másodlagosan meghatározásra került a Harcsa utcától keletre fekvõ 
terület, amely alkalmas a kérelmezõ tevékenységének gyakorlására. A kijelölt területen belül a fõépítész
jelöli ki a pontos határokat és elhelyezkedést. 

27. Megállapítom, hogy Zamárdi Város Önkormányzata képviselõ-testületének összes tagja vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének eleget tett, illetve az elõzõ évi vagyonnyilatkozatokat átvette.

28 Zamárdi Város Önkormányzata mint a Siófok és Környéke hulladékgazdálkodási kistérség tagja Siófok
város polgármesterét, Lengyel Róbert polgármestert választja meg térségi képviselõnek , Balatonendréd
község polgármesterét, Késmárki Tibor polgármestert választja meg térségi képviselõ- helyettesnek a 
Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma - Konzorcionális Szerzõdés X. 
pontjának megfelelõen - a Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és Környéke hulladékgazdálkodási 
kistérség képviseletére.

29. A 2021.évi IV. Strandpályázat keretén belül, az abban foglaltak megvalósításának folyamatos ellenõrzése
érdekében a mûszaki ellenõri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül Sturcz Mihály ajánlatát 
hirdetem ki gyõztesként, aki a feladatot bruttó 257.634 -Ft díj megfizetése mellett vállalja.

30. A TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Új bölcsõde létrehozása 
Zamárdiban“ címû projekt megvalósítása során kiadott ajánlattételi felhívásra beérkezettek közül a 
Varjas András által adott bruttó 381.000 -Ft megbízási díjért a rehabilitációs környezettervezõ szak-
mérnöki/szakértõi és energetikai szakmérnöki/szakértõi tevékenység elvégzésére mint gyõztes ajánlat-
tevõvel a szerzõdés megköthetõ.

31. A Svert Kupa Vitorlás Egyesület képviseletében Mátay László elnök a Zamárdi Bácskai utcai kishajó 
kikötõ bõvítésére és közös üzemeltetésére tett ajánlatát nem fogadom el, a kikötõben mobil mólót elhe-
lyezni kizárólag a Svert Kupa Vitorlás verseny idejére engedélyezek. 

Indokolás:

Mátay László a Svert Kupa Vitorlás Egyesület elnöke azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy a 
Bácskai utcai kishajó kikötõben egy, az általuk vásárolt mobil mólót szeretnének telepíteni, amelyhez 
10-12 hajó lenne kiköthetõ és további 5-10 vendéghely is rendelkezésre állna. Kérte továbbá irodakon-
téner elhelyezésének biztosítását, a kerítés áthelyezésének lehetõségét, valamint kikötõi reklám helyek 
kialakítását. Ajánlata szerint a reklám és a tervezett kikötõ helyekért a bérleti díjakat a Svert Kupa 
Vitorlás Egyesületet állapítaná meg és szedné be. Az ajánlata szerint ennek ellentételezésére évi 1 millió
forint bérleti díj megfizetését vállalja a kérelmezõ egyesület. Jelenleg a kikötõ a hatályos engedélyek 
alapján mûködik a saját fenntartásunkban, melyen változtatni nem kívánunk annak ellenére sem, hogy 
tudomásunk van arról, miszerint nagyobb az érdeklõdés kikötõhely bérletre, mint amennyi lehetõség 
adott. Önkormányzatunk nem kívánja a kikötõ üzemeltetését sem részben, sem egészben külsõ vállal-
kozásnak átengedni, mint ahogyan mobil móló elhelyezésével sem kívánja megnövelni a lehetséges 
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férõhelyek számát. A Bácskai utcai kikötõ a városunk partszakaszának központi része ,ahová nem kívá-
natos további konténerek elhelyezése sem. Fentiek értelmében kizárólag a Svert Kupa Vitorlás versenyei
idejére helyezhetõ el a mobil móló a kikötõben a korábbi években megszokott helyre és feltételekkel. 

32. A Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása“ jogcímen Zamárdi 
Város Önkormányzata által benyújtandó pályázattal összefüggésben kijelentem, hogy az önkormányzat 
2021.évi költségvetési rendeletében megállapított tartalék terhére a pályázat keretében megvalósítandó 
beruházáshoz szükséges 6.997.070 -Ft önrészt az önkormányzat biztosítja. A pályázat kedvezõ elbírálása 
esetén önkormányzatunk a Zamárdi 1419. és 1365. hrsz. alatt nyilvántartott Táncsics Mihály utca, 
valamint a 1456.hrsz. alatt nyilvántartott Klapka György utca útfelújítását végzi el. 

33. A Zamárdi I.sz. háziorvosi körzeti praxist muködtetõ Unatrév Kft. képviseletében dr.Cseh Iván Patrik 
orvos által elõterjesztett kérelemre 150.000 -Ft támogatás kifizetését engedélyezem a Covid-19 humán 
egészségügyi járvány miatt megnövekedett feladatok ellátása miatt jelentõsen megemelkedett kiadások 
részbeni fedezetéül. A támogatás a 2020. november 4. napján kihirdetett Covid-19 humán járvány miatti
veszélyhelyzet idõtartamára fizethetõ. Ezen idõpontot követõen a képviselõ-testület dönt a támogatás 
fenntarthatóságáról és annak mértékérõl illetõleg idõtartamáról. 

34. A Balatonman Triatlon Kft. képviseletében Simon Zsófia kérelmére engedélyezem, hogy a korábban 
2021. május hónapban tervezett „ dm Balaton-parti Futónap“ rendezvényt a jelenlegi veszélyhelyzet 
miatt 2021. szeptember 04. napján tartsák meg. 

35. Puller András kérelmére a Zamárdi Margó E. sétány melletti ,, Sarok Büfé“ vendéglátó egységhez 70 
nm közterület üzleti elõkertként történõ bérbeadásához hozzájárulok 2021. június 1.-2021.augusztus 31. 
közötti idõtartamra. 
A bérleti díj összegét a helyi rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani.

36. Kecskés Tamás kérelmére engedélyezem, hogy esküvõi szertartás céljára 150 nm közterületet bérleti 
szerzõdés alapján használjon. 
A területet Zamárdi szabadstrand területén a Balaton Szíve szobortól balra a Wellamarin Szálloda 
terasza és a Balaton közötti részen jelölöm ki kérésének megfelelõen, 2021.június 5.napján 11óra és
20 óra közötti idõtartamra. A bérleti díj összegét 600 -Ft/nm összegben állapítom meg. 

37. A Siófoki Tankerületi Központ által kezdeményezett, Zamárdi Fekete István Általános Iskola és AMI 
tanulói által elérhetõ alapfokú mûvészeti oktatás keretében a táncmûvészeti ág  néptánc tanszakát érin-
tõ átszervezést nem támogatom.

Indokolás: 

A városunkban mûködõ általános iskolában a tanulók által elérhetõ alapfokú mûvészeti oktatás 
keretében történõ néptáncoktatás a fiatalok körében népszerû és eredményes. Jelenleg is tudomásunk 
szerint 90 fõs létszámmal mûködik a képzés. Az önállóság megszüntetése álláspontom szerint vissza-
lépést jelentene a jelenlegi színvonalhoz képest, és közel 30 tanuló képzése nem lenne megoldható a
maximált 60 fõben meghatározott létszámmal. Az átszervezést fentiek miatt nem támogatom, megvaló-
sítását nem javaslom. 

38. A Zamárdi Város Önkormányzat tulajdonában lévõ, Zamárdi Honvéd u. 6.sz. alatti Vendégház 
hasznosítását 2021. évben nem engedélyezem. Kizárólag az önkormányzati feladatok ellátásához kap-
csolódó - másként nem megoldható - elhelyezés és használat lehetséges .Minden esetleges használat 
alkalmával a járvány terjedésének megakadályozása vagy lassítása érdekében hatályban lévõ korlátozá-
sokat, a szükséges védõ intézkedéseket, valamint az egymástól való megfelelõ távolságtartást be kell
tartani. 
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39. A Zamárdi Város Önkormányzat tulajdonában lévõ közterületeken 2021.évben a kialakult egészségügyi 
veszélyhelyzetre tekintettel sportrendezvényeken kívül nem engedélyezek rendezvény megtartását, de 
zeneszolgáltatást sem. A rendelkezés végrehajtása során közterületnek tekintendõ minden olyan ingat-
lan is, amelynek használatát az önkormányzat bármely jogcímen átengedte a használónak.. Jelen ren-
delkezésem hatályát nem érinti az esetleges központi szigorítások feloldása, azok bekövetkezése esetén 
a zeneszolgáltatás közterületi tiltása és a rendezvénytartási tilalom a 2021.évben nem változik. 

Indokolás: 

A COVID-19 humán járvány miatt a feltehetõen nagyszámú városunkba érkezõ miatt a lakosság 
egészségének megõrzése érdekében nem engedélyezem, hogy az idei évben közterületen a közterületet 
egyébként jogszerûen használó zenét szolgáltasson, vagy az önkormányzati engedéllyel megtartásra 
kerülõ sportrendezvényeken kívül ( futóverseny, biciklis versenyek, erõpróbák vagy a vízi sport eszközök-
kel történõ átevezés) bármilyen egyéb rendezvény megtartásra kerüljön. A rendezvények és a zeneszol-
gáltatás sok érdeklõdõt vonzanak egy kis területre, mely során az elõírt távolság tartása gyakorlatilag
megoldhatatlan, a védelmi intézkedések nem betarthatóak. 

40. A Zamárdi 6. hrsz. ingatlanra ( Zamárdi, Muskátli utca) tervezett épülethez elõírt számú parkolóhely 
biztosítása érdekében a gépjármû parkolóhelyek közterületen történõ megváltásához nem járulok hozzá. 

Indokolás:

A benyújtott kérelem szerint a fenti ingatlanra építendõ épülethez elõírt 11 db gépjármû parkolóhely az
ingatlanon nem építhetõ ki. 4 db gépjármû parkolóhely közterületen történõ megváltását igényelte az 
építtetõ az önkormányzatunktól. 

A kérelem tárgyában hozott döntés indoka, hogy a megjelölt ingatlan környezeti elhelyezkedése - mely 
szerint 6 szomszédos, közös határvonalú másik ingatlannal érintkezik - a kérés teljesíthetõségét nem 
teszi problémamentessé. Nem ítélem célszerûnek és kívánatosnak továbbá a beruházás olyan nagyság-
rendjét az adott helyen, hogy a telekre már el nem helyezhetõ parkolóhelyek közterületre kerüljenek 
,, kiterelésre“, terhelve ezzel a közterületet és a közvetlen környezetet. 

41. A 2021.évi idegenforgalmi szezonnal kapcsolatosan beérkezett közterület-foglalási kérelmeket az 
alábbiak szerint bíráltam el: 
- Élõ Tibor egyéni vállalkozó, mint a „Paprika étterem“ üzemeltetõje kérelmére engedélyezem a 
Zamárdi Honvéd u.1.sz. alatti étterem elõtt lévõ 60 nm alapterületû burkolt közterület üzleti elõkertként
történõ használatát 2021. május 1. és szeptember 30. közötti idõõtartamban, vendéglátó tevékenység 
folytatására, melynek díja a rendelet szerint kerül megállapításra.

- A NOKI-ROPI Kft. kérelmére 2021.április 10. és október 31.napja közötti idõtartamban engedélyezem
37,5 nm közterület ( Zamárdi, Zöldfa utca) üzleti elõkertként történõ használatát a rendeletben meg-
határozott díjszabás ellenében. 
- Tóth Annamária kérésére engedélyezem a helyi rendeletben meghatározott I.sz. övezeten belüli közte-
rületen hûtött gyümölcs mozgóárusítással történõ értékesítését, a rendeletben meghatározott díjszabás-
sal. 
- Engedélyezem, hogy Kálmán Gyula a Zamárdi Jegenye téri strand területén 5 db kisméretû, csúszdával
ellátott vízibicikli és 2 db SUP kölcsönzése érdekében közterületet béreljen 2021. év nyári szezonjára. 
A közterület használat díja 179.800 -Ft összegben került megállapításra. 

M.Zs
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Elkészült a Nagyváradi köz és a Bácskai utca közti sétány szakaszának új burkolata. A Zenepavilon
környéke, a sólya szintén felújításra kerül. A zenepavilon is megújul.

A járvány helyzetben Csákovics Gyula polgármester egyedül emlékezett 1848 hõseire.

Rövid hírek



Ez a tanév más, mint a többi.

Nincsenek rendezvényeink, közösségi események,
klubdélutánok, versenyek, színházlátogatások, ünne-
pekre, farsangra való készülõdések, nincs doni csata,
lengyelországi sítábor, költészet
napi szavalóverseny. Sok hagyomá-
nyos program - ami iskolai életün-
ket színesítette - esett a pandémia
áldozatául. Pedig még a fogorvos
bácsihoz is szívesen mentünk vol-
na!
Még szerencse, hogy a nyolcadik
osztályosok részt vehettek a köz-
ponti felvételi vizsgán. Mindenki si-
keresen megjelölte az iskolákat,
ahová szeretne bekerülni. 
Már az elsõ félév során is elõfor-
dult, hogy a koronavírus miatt 1-1
osztály karanténba kényszerült.
Március 8. óta az iskolába járást, a
társakkal való napi találkozást is
visszasírjuk. Azóta digitális oktatás
keretében próbáljuk elsajátítani a
tananyagot. Nem könnyû, pedig a
szülõk is sokat segítenek. Nagyon
tudjuk értékelni az õ helytállásukat
is!
A tanulmányi versenyek egy részét
megrendezték - a többségét online

térben, - a legtöbbet „elnapolták“. 
Eddigi versenyeredményeink:
Az Arany János anyanyelvi verseny országos döntõje
online történt.  A legjobb eredményt MÓDOS AN-
NA/7.o./ érte el, õ a 2. helyen végzett. A nyolcadiko-
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Óvoda hírei

Iskolai hírek

HIRDETMÉNY

A 2021-2022.óvodai nevelési évre történõ beiratkozás
tárgyában értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a
2021/2022. tanévre történõ beiratkozás az alábbiak
szerint történik:
a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszély-
helyzet miatt az emberi erõforrások miniszterének
határozata  alapján a 2021-2022-es óvodai nevelési
évre történõ beiratkozás az elõzõ évektõl eltérõen
más idõpontban és eljárásrendben- a személyes kon-
taktus elkerülése végett-elsõsorban elektronikusan
(e-mailen) vagy telefonon történik.

2021.május 3-5 (hétfõ-szerda) 8.00-16.00-ig.

Telefon:84/348-835, mobil: 0630/6332988,

e-mail:zamardiovi@supraktv.hu

Szükséges okmányok:

- a szülõ és a gyermek személyazonosítóját
és lakcímét  igazoló hatósági igazolvány,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- TAJ száma.

Az óvoda felvétel tárgyában hozott döntés közlésének
határnapja:2021.05.18. írásbeli határozatban.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011.évi
CXC.törvény(Nkt.)8.§(2) bekezdése alapján minden
gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31.napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdõ
napjától (2021.szeptember  1-jétõl) legalább napi
négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

Barta Ilona óvodavezetõ
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sok is kitettek magukért: Németh
Jana 4., Brucker Márta 5., Hoff-
mann Arnold 7., az ötödikes Járó
Anna Zorka 6. lett.
Még télen szervezték a „Spiel und
gewinn!“ országos német nyelvi
csapatversenyt, melynek témája a
legendás Sissi királynõ volt/ Die
legendäre Sissi/. Lelkes ötödikes
csapatunk fél ponttal maradt le az
elsõ helyrõl, így a MAKLÁRY
FLÓRA, SÁRDI ESZTER, JÁRÓ
ANNA ZORKA, PÉTER HAJ-
NAL összeállítású csapat MÁSO-
DIK lett.
Két csapatunk is részt vett az „Es weihnachtet“ Spiel und gewinn!“ orszá-
gos német nyelvi csapatversenyben. Tanulóink nagy kreativitásról tettek
tanúbizonyságot, s ez az eredményekben is tükrözõdött. Az ötödikesek
csapata / SÁRDI ESZTER, SÁRITZ DONÁT, BERTALAN BALÁZS/
maximális pontot elérve nyerték meg az országos versenyt. A nyolcadiko-
sok is nagyon ügyesek voltak: PAPP KLAUDIA, SZÖLLÕSI MÁTÉ,
TULI BENJÁMIN a MÁSODIK helyen végeztek.

A német nyelvi tanulmányi verseny megyei fordulóját online szervezték.
A nyolcadikosok itt is remekeltek: BOKOR BULCSÚ ELSÕ, BRUCK-
ER MÁRTA 3., Hoffmann Arnold 6. helyezést ért el.
Bízunk benne, hamarosan újra az iskolapadban ülhetünk, és lassan visz-
szakaphatjuk régi életünket....

H.J

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

A kulturális élet helyi szinten is nehéz idõket él át, de
hát így van ez mindenütt a világon. Azért van mirõl
beszámolnunk:

Márciusban megszerveztem Koncz Gábor meglá-
togatását. Híres színmûvészünk szeretettel fogadott
minket otthonában, és ami ezzel járó lényeg: tenyere
gipszlenyomatát Zamárdinak ajándékozta! 
Kedélyes órát töltöttünk nála, végig szóval tartott
minket, adomák, anekdoták, rövid élettörténetek kö-
vették egymást. A Törocsik Marival történt februári
velemi találkozás után újabb „nagy skalppal“ gazda-
godott a Filmesek Fala.

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány, segítve a sep-
siszentgyörgyi Bod Péter Városi Könyvtár akcióját,
országos gyermekkönyv-gyûjtést indított el. Magam
vállaltam, hogy a környék gyûjtõpontját mûködtetem
a határidõig. A mellékelt plakátfotó tartalmazza a
legfontosabbakat, de néhány dolgot külön is részlete-
zek:
A 2005.-év mint dátum nem veendõ túl szigorúan. In-
kább arra utal, hogy jó állapotú, tiszta állagú könyve-
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ket gyûjtünk (nem papírgyûjtésre váró atkás, pacnis
könyveket, még ha azok tartalmilag meg is felelné-
nek.)

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet online elõadá-
sokat szervez a kultúrában dolgozóknak. Ezek egyiké-
ben a Nemzeti Értéktár mûködésérõl volt szó, bemu-
tatva részletesen a Tolna megyeiek munkásságát.
Lenyûgözõ, hogy ez a szomszédos megye mit ért el e
téren! Mennyi „tolnaicum“ került bele az országos
kincses ládába. Nekünk, zamárdiaknak is példát kelle-
ne vennünk róluk!

Majdnem egy éve fotózom a Balaton víztük-
rét. Elképzelésem szerint a sok száz fotó megörökítet-
te sok száz színárnyalat egy „fotóképzõmûvész“ tehet-
sége révén az „Örök Balaton“ címû alkotást fogja
eredményezni. Alakul a dolog, most csak ennyit árul-
hatok el!

A Nyitott szemmel fotó rejtvénysorozat javá-
ban zajlik. A kezdettõl versenyzõk közül alig volt le-
morzsolódó. Úgy veszem észre, hétrõl hétre várják a
résztvevõk az új kihívásokat. Facebook-on és email-
ben is sokan megismerhetik a feladványokat, így biz-
tos vagyok benne, jó páran lehetnek, akik - beküldés
nélkül - saját örömükre tippelgetnek.

A szamárkõi kiserdõ telefonos tornyától nem
messze találtunk egy helyi védettségre érdemes zsel-
nice meggyfát. Hálás köszönetemet fejezem ki ezúton
is polgármester úrnak, hogy „jogilag“ is hamar azzá
tette. Egyébként könnyen megtalálható a parkolótól a
7-es út menti meredély szélén, a szántóföld melletti út
végétõl pár méterre. Nemsokára kis tábla is jelöli
majd a fa „kilétét“.

Szép feladat adódott nemrég. Egy kõröshegyi
mûvész rendezvényszervezõi képzést vállalt, és a
zamárdi közmûvelõdési életrõl írja szakdolgozatát.
De facto konzulensként segíthetem õt, de egyéb hasz-
na is van ennek a mentorságnak, méghozzá az, hogy
szakemberek olvashatnak összegzést a mi kulturális
életünkrõl általa.

Zamárdi összefogás eredményeként április 8-
án egy különös elõadást tarthattam. Kasza Kriszti a
Kõrösi Csoma-program keretében a dél-amerikai ma-
gyarok, magyar származásúak kulturális életét szerve-
zi, segíti Montevideóból, Uruguay fõvárosából. Õ ho-
zott létre egy zoom-os elõadást, én meg megtartot-
tam. A nép szívében élõ Szent László királyról szóló,
vetített képes találkozás volt ez messzire került honfi-
társainkkal. Azt fejtettem ki nekik, hogy a néphagyo-
mány kincsei a szívhez, lélekhez szólnak, megértésük-
höz tehát nemcsak elmére van szükség, így lesz meg-
tartó, és így adható tovább a kicsiknek minden kor-
ban. Nagy kihívás volt, hogy tolmáccsal „kellett“ meg-
osztozni a mûsoridõn, de jól sikerült összedolgoz-
nunk! Nagyon szép élmény volt a végén a hallgatóság
visszajelzéseivel szembesülni. Egy hölgy spanyolul be-
szélve sírdogált a meghatottságtól. Hát, két zamárdi-
nak így sikerült egy kis „világméretû“ örömszerzés 30-
40 felebarátunk számára. Zamárdi dél-amerikai
„nagykövetére“, Krisztire büszkék lehetünk mindnyá-
jan!

Mikor ezt a lapot olvassák, a költészet napja
már tovatûnt az idõben. Mégis, szenteljük ezt a hóna-
pot egy kicsit a verseknek is. Hadd javasoljam min-
denkinek, azoknak is, akik verses kötetet nem forgat-
nak kezükben, hogy a következõ napokban egyszer,
egy csendes esti órában vagy vasárnap keressenek egy
verset, nem kell hozzá sokat kutakodni, ami hirtelen
elõadódik, és olvassák fel valakinek a körükben! Fi-
gyeljék meg, milyen könnyû egy beszélgetést elindíta-
ni általa, és azt is, hogy a versnek legalább egy gondo-
lata milyen jó felfedezést adhat, „amire még sosem
gondoltunk“. Nyilvánvalóvá válik, hogy a vers nem-
csak iskolás tananyag, nemcsak a mûvészek „játéksze-
re“, hanem lélektáplálék.

G.P. közház

A 2005 után megjelent, új vagy újszerû állapotban lévõ könyveket várunk április 23-áig.

Kategóriánként:

- 0-3 éveseknek: leporello, kartonkönyv, mondókás könyvek;

- 3-6 éveseknek: rövid meséket, verseket tartalmazó képeskönyvek;

- 7-11 éveseknek: mesék, meseregények, kezdõ olvasóknak szóló könyvek;

- 11-14 éveseknek: meseregények, ifjúsági regények, ismeretterjesztõ könyvek

- 14 év fölöttieknek: ifjúsági regények.
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA HÍREI

Ezúton tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a
Tourinform Iroda a járványügyi szabályok betartása
és betartatása mellett május 3-tól megújult arculat-
tal, de ugyanolyan szeretettel várja kedves ügyfeleit
egyenlõre a járványügyi rendelkezéseknek
megfelelõen személyes ügyfélfogadás nélkül. A ki-
szolgálás belépés nélkül lesz megoldott.

Elkészültek az új maszkok Zamárdi a Balaton szíve
színes logóval 6 féle színben!
Ár: 1000 Ft / db

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Kisváros nagy szívvel ( 2008-2018 ) 1500 Ft
- Eltûntek,mint az avarok... 2500 Ft
- kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag), bögrék
- Zamárdi logós nõi és férfi pólók
- turistaérem ( 2 féle )
- helyi érték  / ajándéktárgyak ( szörpök, lekvárok,

mézek )

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

Horgászjegy (területi jegy) és állami horgászenge-
dély kiváltása /értékesítése az ország egész területé-
re érvényes jegyekkel.
BANKKÁRTYÁT, ILLETVE HORGÁSZJEGY
VÁSÁRLÁSA ESETÉRE SZÉP KÁRTYÁT
(SZABADIDÕ ZSEB ) IS ELFOGADUNK!

Továbbra is kapható irodánkban:
- zöldhulladék elszállíttatására alkalmas zsák

100 Ft / db
- kommunális hulladék elszállíttatására alkalmas 

zsák 508 Ft / db

Minden további szelektív hulladékgyûjtõ zsákot a
Siokom Nonprofit Zrt. tud biztosítani minden in-
gatlantulajdonos részére, aki rendelkezik szemét-
szállítási szerzõdéssel.
( kötelezõ közszolgáltatás!)

Május hónapra tervezzük a következõ elektronikus
hulladékgyûjtési akciót a Kertmozihoz az õszihez
hasonlóan. A pontos idõszakról tájékoztatást
adunk elektronikus felületeinken.

Nyitvatartásunk:
Május 3- május 14. hétfõtõl péntekig 8:00-16:00
óráig 

Május 15- június 15. hétfõtõl péntekig 9-17 óráig,
szombaton 9-13 óráig állunk kedves Ügyfeleink
rendelkezésére.

Fotó: Bogdán Zoltán
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NABE HÍREK

Március 22., a víz világnapja

A víz nagyon fontos szerepet tölt be mind az ember, mind a termé-
szet, vagyis bolygónk életében. 1992-ben határoztak a Rio de Janeiro-
i környezetvédelmi konferencián arról, hogy ennek az éltetõ folya-
déknak is legyen méltó ünnepe. A kezdeményezés célja az volt, hogy
a különféle szervezetek, kormányok, de akár magánszemélyek is fel-
hívják a figyelmet a víz életünkben betöltött szerepére, és arra, hogy
mennyire fontos a vízkészlet megvédése. Az ENSZ közgyûlésének ha-
tározata alapján az elsõ víz világnapot 1994-ben tartották. 

Tény, hogy a föld lakossága rohamosan növekszik, és az is, hogy az
éghajlat változásával egyre szárazabb napok várnak ránk itt Európá-
ban is. Ezért is lényeges, hogy mindenki tisztában legyen a saját
felelõsségével, már ami a vízpazarlást illeti. Éppen ezért ennek a nap-
nak egyik fontos üzenete, hogy takarékoskodjunk a vízzel, és mind-
annyian óvjuk azt. Ha például lerövidítjük a zuhanyozás idejét, ha
nem engedjük tele a fürdõkádat, ha nem folyatjuk a csapot fogmosás
közben... Ezek olyan kis odafigyelést igénylõ vállalások, amiket mind-
annyian minden erõfeszítés nélkül megtehetünk. 
Idén Zamárdiban -sajnos a tavalyihoz hasonlóan- csak kis létszám-

ban volt lehetõségünk megünnepelni ezt a napot. Az ünneplés a Ba-
laton megkoszorúzásából állt. 

Szabó Lõrinc: Egy pohár víz
(részlet)

Víz, még sohse láttalak;
és lelkem sok szennye-bûne
boldogan megszégyenûlve
érzi, milyen tiszta vagy.
Jég vagy! tûz vagy! gyönyörû!
Tündértestü meztelenség,
voltam én is, és leszek még,
mint te, olyan egyszerû?

Kányádi Sándor: Ének a forrásról

(részlet)
Írtam a kisborosnyói forrásvédõ
kiskolások kérésére

Van egy forrás valahol egy
öreg erdõ sátorában,
valamikor a korsómmal
vízért én is odajártam.

Ott tanyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket;
alkonyatkor odajárnak
szarvasok és szomjas õzek.

Láttam belõle kortyolni
nyári napot, teleholdat,
csillaghullás idején a
csillagok mind belehullnak.

Népi mondóka

Ess, esõ, ess!
Hónap délig ess!
Búza bokrosodjon,
Zab szaporodjon!
Az én hajam olyan legyen,
Mint a csikó farka,
Még annál is hosszabb,
Mint a Tisza hossza!
Még annál is hosszabb,
Mint a Duna hossza!
Még annál is hosszabb,
Mint a tenger hossza!

Petõfi Sándor: A Tisza
(részlet)

Késõ éjjel értem a tanyára
Fris gyümölcsbõl készült vacsorára.
Társaimmal hosszan beszélgettünk.
Lobogott a rõzseláng mellettünk.

Többek között szóltam én hozzájok:
-Szegény Tisza, miért is bántjátok?
Annyi rosszat kiabáltok róla,
S õ a föld legjámborabb folyója..

Pár nap mulva fél szendergésembõl
Félrevert harang zugása vert föl.
Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.

Mint az õrült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bõgve törte át a gátot,
El akarta nyelni a világot!
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„BERKENYE ZAMÁRDI ALKOTÓKÖR”  EGYESÜLET HÍREI

A magyar költészet napja szerényen megemlékezve, és nem elfeledve.

Bár a járvány még erõsen tombol, és korlátok közé vagyunk szorítva, szabá-
lyokat kell betartanunk a közösségünk és saját magunk érdekében, de nem pi-
henhetünk ölbe tett kézzel. A háttérben élénk szervezkedés folyik, készülve ar-
ra az idõpontra, amikor végre ismét együtt lehetünk.
Hogy mit jelent ez a háttérmunka? 2021-ben végre megjelentethetjük Balatoni
hajnal antológiánkat, amely a Balaton hozzánk közel esõ településeinek alkotó-
it mutatja be. Olvashatunk tizenhét balatonlellei, tabi, szántódi, siófoki és
zamárdi író, költõ alkotásaiból, illusztrációként öt festõ és mûvészfotós alkotá-
sai, képei láthatók majd a könyvben. Helytörténeti kiadvánnyal is jelentkezünk.
Pünkösdre tervezzük megjelentetni Szakáli Anna összeállításában az Isten és az
emberek szolgálatában kötetet, mely nyolc zamárdi családból származó, illetve
zamárdi kötõdésû papnak állít emléket. A könyvben történeteket is olvashatunk
életükrõl, okiratokkal és sok fényképpel illusztráltan. A kötet már pünkösd elõtt
elérhetõ lesz a plébánián és a sekrestyében.

Sajnos a költészetnapi találkozó elmarad, de az év folyamán a Balatoni Írótá-
borral együtt megrendezésre kerülnek. Ezeknek az eseményeknek a megtartá-
sához a Nemzeti Együttmuködési Alap „Helyi és területi hatókörû civil szerve-
zetek egyszerûsített támogatása 2021.“ pályázaton sikerrel vettünk részt. A pá-
lyázat elnyerésében nagy segítségünkre volt a Somogy Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ, amit ezúton is megköszönünk.  
Jó egészséget kívánva várjuk együtt a járvány végét, találkozásunkig is vigyázza-
nak magukra és egymásra!

2021-04-10
Szani

Szakáli Anna
Petõfi városában

Nem távoli messzeség,
nem az elmúlt zsenge élet,
nem a homályos ködbe hullt
egyszerûséged hív,
nem a kemény gránitba vésett 
arcod éle szólít, 
hanem a lángot hordozó fáklya.
A szabad eszmék õre,
és mindegy, hogy Barguzin
vagy Moszkva földje rejti tested,
mert te mégis velünk vagy, 
és itthon Kiskõrösön
lángol az ifjú szellem,
hol utakba építve
olvassuk intõ szavad:
„A költészet olyan épület,
ahova belépni bocskorban,
sot mezítláb is szabad!“

Kiskõrös, 2019. november

KARITÁSZ HÍREK

A járvány ellenére 2020

októberétõl nyitott ajtóval vár-

tuk, várjuk az  adománykérõket

és hozókat.

Március  második hetében tar-

tós élelmiszert gyûjtöttünk a

szombati és vasárnapi szentmisén. Bár a pandémia

okozta látogatottság csökkenés miatt kevesebb hívõ

adakozott, a kapott pénztámogatásokat felhasználva

jelentõs mennyiségû élelmiszert tudtunk szétosztani

16 család/egyedülálló között.

Március 19-én a megyei karitásztól - 90 kiló összsúlyú

- liszt, cukor, tej, gyümölcslé, konzerv, nápolyi érke-

zett. A vásárolt sonkával, kolbásszal, sajttal, marga-

rinnal és lekvárral  kiegészítve „gyûjteményünket“,

bõséges csomagot állíthattunk össze.

Március 21-én, vasárnap délelõtt osztottuk ki az elõre

értesített rászorulóknak. Betartottuk a járványügyi

elõírásokat: szájmaszkban, a termünkbe egyenként

belépve vehették át a húsvéti „meglepetést“.

Tíz személy részére - ugyancsak a megyei karitásztól
zármazó - Béres cseppet adtunk.
A decemberi adományszállítás óta összegyûlt ruhás-
zsákokért és használati eszközökért április 13-án el-
jöttek Lakócsáról, ahová korábban is került a felhal-
mozott zamárdi „feleslegbõl“.

Ha valakinek akad nélkülözhetõ - jó állapotú - 44-es
férficipõje,hálásan fogadnánk.

Az elkövetkezõ hónapok fogadónapjai /14-16 óráig/:
május3., június 7., július 5., augusztus 2.

Nagyon köszönöm mindazoknak a pénzbeli vagy ter-
mészetbeni támogatását,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy a helyi rászorulók asz-
tala gazdagabban legyen megterítve a Feltámadás ün-
nepén.

Bemné Schneider Mária
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Kedves klubtársaim, barátaim!

Sajnos az áprilisi közgyûlést sem tudjuk megtartani a
koronavírus járvány miatt. Ezért az újságon keresztül
szeretnék beszámolni  nektek a 2020. évi munkánkról.

Az Egyesület idén ünnepeli 10 éves fennállását, ha a
klubként  folytatott  tevékenységünket is hozzáadjuk,
akkor 15 évesek leszünk.Ha ránéztek a karácsonyra
kapott naptárra, láthatjátok, hogy bizony sokan már
nincsenek közöttünk, de létszámunk az elmúlt évek
során soha nem csökkent 100 fõ alá. Jelenleg 110 fõ a
létszámunk. Ez azt bizonyítja, hogy valamit jól csiná-
lunk, nagy az összetartó erõ, ami a tagságot ennyi
éven át az egyesülethez kötötte.Ebben az évben a jár-
vány felülírta az összes elképzelésünket. A személyes
találkozás hiánya miatt szinte semmit sem tudtunk
megvalósítani.

Szûrések 

2020. évi terveink között szerepelt bõrgyógyászati szû-
rés, valamint a Kaposi Mór Oktató Kórházban:tüdõ-
szûrés,mammográfia,nõgyógyászati és csontsûrûségi
vizsgálat.Sajnos a március hóban bekövetkezett Covid
járvány miatti zárlat miatt ezek nem teljesültek.Az
egészségnapi rendezvényünket sem sikerült megtarta-
ni.

Elõadások

Újraélesztés a gyakorlatban.Ezt az elõadást és gyakor-
lati bemutatót még március 9-én sikerült megtartani
Grosch Erika mentõstiszt segítségével.Szeptember
14-én a fiatalokat érintõ problémákról (alkohol, drog,
gyógyszer, cigaretta) elõadást
azonban már  nem tarthattuk meg. Ugyancsak az is-
mert okok miatt elmaradt dr.Tam Beatrix gasztroente-
orológus elõadása is.Közösségépítõ összejövetelek.
Februárban az igali gyógyfürdõben voltunk (5 fõ). Eb-
ben a hónapban rendeztük meg a már hagyományos
bálunkat, melynek  bevételét elõadások, szûrések
szervezésére szoktuk fordítani. Idén erre nem került
sor, de a pénzt 2021 évben, reméljük, fel tudjuk hasz-
nálni. 

Az orvosi rendelõ elõtt létesített gyógynövény kertet
tagjaink rendszeresen karbantartották. Sajnos elma-
radtak a hetente megtartott közös tornagyakorlatok
is. A mozgást azonban nem hagytuk abba. Kb.10-15 fõ
rendszeresen nordic walking   sétán vett részt, errõl a
csoport vezetõje rendszeresen tájékoztatta az OGYIK
központját. Elmaradtak a kirándulásaink:Bajára,  Fer-
tõrákosra. Reméljük, 2021-ben pótolhatjuk. A társ-
klubokkal  sem tudtunk találkozni, nem került sor
tapasztalatcsére.  Tevékenységünket 2020 évben az 1
%-os felajánlás kivételével saját erõbõl valósítottuk
meg.
Bár pályáztunk a zamárdi önkormányzathoz, illetve a
ROSZ-hoz is, azonban pénzhiány és a programok
meghiúsulása miatt ezek igénybevételére nem kerül-
hetett  sor.
A 2021-es év sem indult jól. Csak remélni tudom,
hogy május végén esetleg sor kerülhet a közgyûlés
megtartására, és az elmaradt kirándulásokat, összejö-
veteleket is meg tudjuk õsszel tartani.A tagdíj befize-
tése az elsõ összejövetelünkkor fog megtörténni, mi-
vel közel 4 hónapja a klubhelyiségünket nem tudjuk
használni, de reméljük, ez a helyzet hamarosan meg-
oldódik.Vigyázzatok magatokra, és a betegség elkerü-
lése érdekében oltassátok be magatokat!

Zamárdi, 2021-04-08 
Perge Lászlóné

elnök

Köszönjük,hogy egyesületünk

tevékenységét /szûrések, elõadások,

egészségnap/

2019. évben is támogatták.

Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra is

segítsék munkánkat!

Felajánlásukat a

18152614-1-14

adószámra tehetik meg. Köszönjük.

Zamárdi Egészségõr Egyesület
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Emlékezés Margó Ede szobrászmûvészre

Minden év március 18-án, Ede névnap alkalmából
szeretnék emlékeztetni Margó Ede szobrászmû-
vészre, aki Zamárdit tekintette igazi otthonának, és
itt töltötte élete legszebb napjait.

A város lakossága ismerte és elismerte „szobrá-
szát“, a legszebb sétány és hozzá tartozó tér Margó
Ede nevét viseli, a téren felállított szobra emlékez-
tet mindenkit a mûvészre, aki ezer szállal kötõdött
Zamárdihoz.

Életérõl és kiemelkedõ köztéri szobrairól már sok-
szor írtam, és ezek már ismertek az olvasók köré-
ben, ezért elhatároztam, hogy mûvészetének azon
részét is megpróbálom bemutatni, ami sokak szá-
mára még ismeretlen.

A mûvész számos munkája díszíti Budapest köz-
épületeit, melyeket megkímélt a háború, és máig
megtekinthetõk. Ezúttal szeretném bemutatni há-
rom kiemelkedõen szép épület, a Gellért szálló, a
Gresham palota és a volt Magyar Kereskedelmi
Bank épületén, homlokzatán álló alkotásokat.

A Gellért szálló épületét díszítõ két oromzati szo-
borcsoport Margó Ede mûve. A csoportban 4-4 fér-
fialak áll, meztelen felsõtesttel, virágfüzérrel a kar-
jukon. A szoborcsoport 1918-ban került felállításra,
de 2010-tõl az omlásveszély miatt pányvával „átkö-

zözték“ a figurákat, mivel a szálló folyamatos mû-
ködése miatt balesetveszélyesnek ítélték. 2013-tól,
a restaurálást követõen, újra eredeti állapotában áll
a szoborcsoport.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (mai Belügymi-
nisztérium) épülete a Lánchíd pesti hídfõjénél
épült fel 1909-ben. A sarokkupolát díszíti egy szo-
borcsoport, mely Hungáriát ábrázolja, aki védi a
szellemi és anyagi munkát. Két kezében babérko-



szorút tart, és ezt nyújtja balra, a munkások és jobb-
ra, a tudósok felé. A szoborcsoportot Margó Ede és
Pongrác Szigfrid közösen készítették. A sarokto-
rony a háborúban megsérült, de 1990-ben helyreál-
lították, ma eredeti szépségében látható.

A bank épületén belül, a kupolateremben is dom-
bormûvek kerültek elhelyezésre, és köztük Margó
Ede által készített szökõkút. Az épület tulajdonosa-
inak váltása során sajnos a szökõkút feleslegesnek
bizonyult, és ismeretlen helyre került, de a korabe-
li irodalom egy fotón megõrizte a mûvész alkotását. 
A Gresham Palota (ma szálloda) a mai Belügymi-
nisztérium épülete mellett áll, és a Gresham Bizto-
sító székházaként épült 1907-ben. A palota két ol-
dalkiszögellésének oromzatán áll a  mûvészetet áb-
rázoló szoborcsoport, melyet Margó Ede és Pong-

rác Szigfrid közösen készített. Az egyik alak egy
lantot, a másik egy könyvet tart a kezében, a mûvé-
szetet megjelenítve. Az épület a fõváros egyik leg-
szebb palotája, mely megõrizte régi fényét.
Ezúton is szeretném megköszönni Göröntsér Vera
támogatását és lelkes munkáját, amivel nagyapám

mûvészetét figyelemmel kíséri.
Munkásságáról a „KÖZTÉR-
KÉP“ honlapon  rendszeresen
publikál, és folyamatos „kutatásá-
val“ ébren tartja a mûvészet iránt
érdeklõdõk figyelmét.

Remélem, hogy a 2022. évi „Ede
napján“ újabb, még sokak számá-
ra nem ismert mûvet sikerül be-
mutatnom Margó Ede mûvésze-
tébõl.

Zamárdi, 2021. márciusa

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

Takarítás, szabás-varrás,

Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Tel.: 06 70 339 2685
Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Könyvkötõ
Várnagy Miklós

Siófok, Kálmán Imre sétány 2B/8.
Tel.: 06-20-9615-834,

e-mail:mvarnagy@freemail.hu

vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevéltartó,

vendégkönyv és étlaptartó készítését.

Kiss-Ék

IPARI ALPINISTA VÁLLAL:

- kisebb ácsmunkák,
- homlokzati felületek veszélytelenítése, 

javítása, festése,
- aluminium-kémény összeszerelése,
- eresztakarítás,
- magasnyomású 

tisztítás,
- polikarbonát tetõ  

telepítése,
- egyéb magasban 

végzendõ munkákat.

Kecskés Zsolt
06 30 999 5911

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16.00 órakor.

Helye: Aradi utca és a Poeltenberg köz sarkán lévõ
imaház.

Zamárdi plébániatemplom:

MISEREND
Miserend 2021. április

Szombat:                               17:00
Vasárnap:                                9:00
Balatonendréd:                     10:30
Hétköznap hétfõ és péntek: 7:30
A többi napokon                   17:00
Az idõpont temetés esetén vál-
tozhat.

Plébánia elérhetõsége: 348-925
ill.a honlapon:

http://www.zamardi.plebania.hu/elerhetosegek.html

MEGNYITOTTUNK ZAMÁRDIBAN!

szeretettel várunk minden

borkedvelõt a Peti pincészethez!

Palackozott, illetve folyóbor

kínálatunk a következõ:

· Zweigelt Rozé

· Zöld Veltelíni

· Merlot 

Palackos (0,75) áraink: 850.-

Folyóbor (3 vagy 5 literes kiszerelésben) 550.-/liter

Borkóstolóra jelentkezés az alábbi telefonszámon

vagy email címen lehetséges: 

06/20-283-8558   petipinceszet@gmail.com

Keressenek fel minket Facebookon is! 

Várjuk Önöket szeretettel!

Peti Pince 


