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Kitüntetettek

TÁJÉKOZTATÁS

Augusztus 20-a alkalmából Zamárdi Városért kitüntetõ címet adományozott a képviselõ-testület a követ-

kezõ személyeknek, szervezeteknek:

- Schwarc Ildikó, Ifj. Schwarc Béla – a két fiatal rendszeresen részt vesz fogathajtó versenyeken, melye-

ken kiváló eredményeikkel öregbítik Zamárdi hírnevét. A városi, ill. óvodai, gyermekrendezvényeken

rendszeresen ingyen kocsikáztatják a vendégeket, gyerekeket, melyet ezúton is köszönünk.

- Soós Gábor – az iskola karbantartójaként nemcsak az iskolai munkáját végzi becsületesen, hanem se-

gít a rendezvényeken,különbözõ helyszíneken önzetlenül, többször hétvégéit is feláldozva. Ahol meg

kell javítani valamit, õ ott van.

- Zamárdi Petõfi SE. – idén lett az egyesület 100 éves, ez alkalomból vehették át a kitüntetést. Az egye-

sület különbözõ tagozatai kikerülhetetlen részei Zamárdi életének. További sok sikert kívánunk!

- Dr. Cseh Iván Patrik, Bereczki Brigitta, Pisztl-Kónya Karolina, Szabóné dr. Horváth Krisztina, Ko-

vács Margit, Macskási Mónika Orsolya,Dr. Ledermayer Ferenc,Juhász Csilla, Dr. Halmosné Dénes

Valéria, Kucsápszkyné Mezei Ildikó – Városunk egészségügyi dolgozói áldozatos munkájukkal részt

vettek a járvány elleni küzdelemben. Élen jártunk a beoltottak számában, mindegyikõjük egy ember-

ként dolgozott megfeszített munkával azért, hogy minél kevesebb betegünk legyen, s többen legyenek,

akik felveszik az oltást. Köszönet nekik ezért a munkáért!

A közvélemény-kutatás lefolytatásáról és eredményérõl

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete közvélemény-kutatást folytatott annak felmé-
rése érdekében, hogy a település támogatja-e a Balaton Sound fesztivál Zamárdi településen történõ
megtartását.
A rendezvény megtartásának lényeges feltételeirõl és arról, hogy a közvélemény-kutatás eredményé-
tõl függõen kíván szerzõdést kötni az Önkormányzat a Sziget Zrt. rendezvényszervezõvel, a 17/2021.
(VI.30.) határozatával döntött a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület 31/2021. (VIII.5.) számú döntésének megfelelõen Matyikó Zsuzsanna alpolgár-
mester asszony irányításával a Zamárdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek bevonásával 2021.
szeptember 15. napjával a közvélemény-kutatás lezárult.
A KT döntésének megfelelõen a zamárdi állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ azon
lakosokat kerestük meg postai úton, akik a 18. évüket betöltötték a lakcím adatlekérésének napján. 
A kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi
CXIX. tv. vonatkozó szabályai szerint a címadatokat a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járá-
si Hivatal bocsátotta rendelkezésünkre.
A nyomdai úton gyártott, egyedi jelzéssel ellátott közvélemény-kutatási adatlapokat hivatalos külde-
ményként (tértivevényes levélként) postáztuk a kutatásban résztvevõknek. 
Az adatlap 1. oldala tájékoztatást tartalmazott a fesztivál megtartására irányuló szerzõdés lényeges
tartalmi feltételeirõl, míg az adatlap 2. oldalán (támogatom, vagy nem támogatom jelöléssel) nyilat-
kozhattak a kutatásban részt vevõk. Ezt az adatlapot kellett eljuttatni a gyûjtõládákba. A kutatás ano-
nimitása érdekében az érvényes véleménynyilvánítás módja:
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- az egyedi közvélemény-kutatási adatlap visszajuttatására a Zamárdi Polgármesteri Hivatal elõ-
terében és a Tourinform Iroda elõterében elhelyezett egy-egy lezárt gyûjtõládába 2021. szep-
tember 15. napjáig

- a két db gyûjtõláda 2021. augusztus 24-én jegyzõkönyv felvétele mellett került lezárásra, mind-
egyikben elhelyezve 1-1 db adatlap, amelyeken a lezárást végzõk aláírásukkal igazolták, hogy
a gyûjtõládák üresen kerültek lezárásra

- 2021. szeptember 16-án mind a két lepecsételt gyûjtõláda bevonásra került, a tetõ nyílásának
lezárása mellett.

2021. szeptember 22-én az adatlapok feldolgozásában 7 fõ köztisztviselõ és Matyikó Zsuzsanna
alpolgármester vett részt:

- Schwarcné Reichert Ildikó-Matyikó Zsuzsanna
- Csécsi Tamás – dr. Nagy Ildikó
- Széll Kitti Kamilla – Fodor Anikó
- dr. Kerekes Gyöngyi – Bogdánné Marosi Gabriella

A szavazatszámlálás menete a következõ volt:

- A csoportok elõször megszámolták a leadott lapokat (a folyamatokat minden esetben hitele-
sítette a közjegyzõ).

- Megállapították, melyik érvénytelen
(fénymásolt, nem egyértelmû jelölésû, azonosítható aláírást, címet tartalmazott).

- Külön válogatták a „támogatom”, „nem támogatom” jelöléseket, majd megszámolták azokat.

Statisztikai adatok:
- A Járási Hivataltól kapott, a közvélemény-kutatásban érintett személyek címlistája: 2811 fõ.
- A postázás során nem került feladásra 80 db küldemény, mivel egyértelmûen és hivatalból tu-

domással bírtunk arról, hogy a címlistában szereplõ 80 fõ részére a küldemény nem kézbesít-
hetõ (elhalálozott, szociális otthonban él, stb.).

- A kézbesítés eredménytelensége miatt visszaérkezett a gyûjtõládák felbontásának napjáig 343
db küldemény.

- Tehát összesen kézhez vettek 2388 db küldeményt. 
- A szavazóládákba bedobtak 1410 db szavazatot (ez a kézhez vett szavazatok 59 %-a).
- Az 1410 db szavazatból érvénytelen volt 51 db (aláírták, így beazonosíthatóvá vált, fénymásol-

ták vagy levágták a vízjelet).
- Érvényes volt 1359 db.
- A Balaton Soundot támogató szavazatok száma 1090 (80,2 %).
- A Balaton Soundot ellenzõ szavazatok száma 269 (19,7 %).

A képviselõ-testület nevében köszönjük a zamárdi lakosoknak és tartózkodási hellyel rendelkezõknek
az aktivitásukat, s hogy szavazataikkal kinyilvánították véleményüket, ezzel elõsegítve a képviselõ-tes-
tület munkáját. 

Zamárdi, 2021. szeptember 24.

Matyikó Zsuzsanna 
alpolgármester
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LENGYEL VENDÉGEK ZAMÁRDIBAN

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATOKRÓL

2021.ÉVBEN ELNYERT ÉS RÉSZBEN MEGVALÓSULT PÁLYÁZATAINK

Andrzej R. Kalinowski konzul vezetésével népes
lengyel küldöttség tette tiszteletét Zamárdiban. A
székesfehérvári Klub Polonia, valamint a magyar-
országi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület
tagjai megkoszorúzták az 1939-ben létrehozott, el-
sõ magyarországi gimnáziumként mûködõ intéz-
mény falán lévõ emléktáblát.

A küldöttség ezután virágcsokrot helyezett el a két
éve átadott Lengyel-Magyar Barátság parkban.

Csákovics Gyula polgármester és
Andrzej R. Kalinowski konzul
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RÖVID HÍREK

Október 8-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében Csizmadia Mihály állampolgársági
esküt tett.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelt Zamárdi Polgárok!

A képviselõ-testület nevében ezúton is köszönöm
mindenkinek, aki vette a fáradságot és véleményt
nyilvánított a Balaton Sound fesztivállal kapcso-
latban.

Tisztelettel
Csákovics Gyula polgármester

Kormányablak busz Zamárdiban

Szeptembertõl kezdõdõen minden hónapban „ház-
hoz jön” a Kormányablak.
Zamárdiban az önkormányzati parkolóban intézhe-
tik hivatalos ügyeiket (jogosítvány, személyazonosító
igazolvány, lakcímkártya) a lakosok és nyaralótulaj-
donosok. A Kormányablak busza õket segíti. Az elsõ
alkalommal elkísérte a buszt a Járási Hivatal vezetõ-
je Gyulai László is.
Már az elsõ ügyfélfogadási napon több mint tíz
zamárdi ügyfél vette igénybe a Kormányhivatal szol-
gáltatását.A Kormányablak busz legközelebb no-
vember 6-án, szombaton lesz Zamárdiban. 
A pontos idõpontot az önkormányzati hirdetõfelüle-
teken fogjuk megjelentetni.

Csákovics Gyula 
polgármester
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Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2021. szeptember 27-i ülésérõl.

A képviselõ-testület

1. Tájékoztatás a közvélemény-kutatás lefolytatásáról és eredményérõl
( A tájékoztatás jelen számban megtalálható).

- megtárgyalta Matyikó Zsuzsanna alpolgármester beszámolóját a Balaton Sound fesztivál
ügyében megtartott közvélemény-kutatásról.

- megállapítja, hogy a kutatásban résztvevõk döntõ többsége támogatja, hogy a képviselõ-testü-
let 17/2021. (VI.30.) KT határozatával elfogadott feltételekkel a Balaton Sound fesztivál
2022., 2023. és 2024. évben megrendezésre kerüljön Zamárdi városban.

- felkéri Csákovics Gyula polgármestert és dr. Kerekes Gyöngyi jegyzõt, hogy a Sziget Zrt. ren-
dezvényszervezõvel készítsék elõ a szerzõdéstervezetet, és terjesszék a képviselõ-testület elé.

2. A Balaton Sound fesztivállal összefüggõ közvélemény-kutatásra biztosított plusz költség jóvá-
hagyása

- engedélyezi a közvélemény-kutatásra biztosított 1.500.000 Ft feletti, 164.144 Ft összeg fel-
használását az általános tartalék terhére.

3. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
- megalkotta 12/2021. (IX.29.) számú rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl

szóló 5/2021. (II.26.) számú rendelet módosításáról.

4. 2021. I. félévi költségvetés beszámoló
- megtárgyalta és a tájékoztatást elfogadta.

5. Óvoda munkaterv elfogadása (2021-2022)
- az Óvoda munkatervét elfogadta.

6. Vételi ajánlat (dr. Vellai Ferenc) 
- a Zamárdi 3430/7 hrsz.-ú ingatlan forgalmi értékbecslését megrendeli, és azt követõen a jog-

szabályokban meghatározott módon történõ elidegenítését támogatja.

7. Dr. Völgyesi Miklós megkeresései
- megtárgyalta dr. Völgyesi Miklós beadványait és azokat tudomásul veszi.

8. Nemzetközi kutyakiállítás megrendezése 2022. évben
- elvi szinten támogatja a Kecskeméti-Zöldfa utca közötti területen 2022. szeptember elsõ hét-

végéjén a Magyar Ebtenyésztõk Országos Szövetsége által megrendezendõ nemzetközi kutya-
kiállítást abban az esetben, amennyiben a szervezõk saját költségükön a területet kordonnal
körbekerítik. 

9.  „Strandsportok fejlesztése 2022-2026” projekt megtárgyalása
- elvi szinten támogatja a „Strandsportok fejlesztése 2022-2026” c. projektet azzal, hogy a Bala-

ton Sound fesztivál területét erre a célra nem tudja biztosítani az Önkormányzat.

10. Zamárdi, József Attila utca végének rendezése
- egyetért a József Attila utca végén a térkõ szegély felszedésével és a terület befüvesítésével,

BESZÁMOLÓ
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illetve további két pad lehelyezésével. 
- egyetért továbbá a GAMESZ részérõl behajtásgátló lehelyezésével.

11. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár beszámolója
- megtárgyalta és elfogadja a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár be-

számolóját. 

12. Zamárdi, Akácfa utca 21. elõtti árok burkolása
- engedélyezi a Zamárdi, Akácfa u. 21. számú ingatlan elõtti árok burkolattal történõ lefedését,

Budai Gergely tulajdonos költségvállalásával egyidejûleg.

13. Zamárdi, Margó Ede sétányon fapótlás elfogadása
- egyetért a Balaton Kincsei Egyesület kezdeményezésével és támogatja, hogy az elõzetesen

egyeztetett helyen a megrongált, kivágott fákat pótolják.
A fapótlások helyei a Club Zamárdi társasház É-i oldala, kerítés és sétány közötti

zöldsáv, 6-7 db gömbkõris fa ültetésével, illetve a sétány É-i oldalán lévõ strandi területen
további fák ültetése.

- egyetért azzal is, hogy az eseményt közösségi eseményként kezeljék, bevonva a helyi média fe-
lületeket is (Hírmondó, ZVTV, Zamárdi fb oldal).

- egyetért azzal, hogy a hivatal kérjen árajánlatot a társasház környékére wifis kamerarendszer
kiépítésére.

14. Gerván Balázs zamárdi lakos fekvõrendõr kihelyezési kérelme
- megtárgyalta Gerván Balázs Zamárdi, Tóközi úti lakos forgalomlassító fekvõrendõr telepíté-

sére vonatkozó kérelmét, és elutasítja azzal, hogy egyedi esetektõl eltekintve fekvõrendõr a jö-
võben indokolt esetben csak az iskola, óvoda és bölcsõde környezetében legyen telepíthetõ.

15. Hamarics Imre zamárdi lakos fekvõrendõr kihelyezési kérelme 
- megtárgyalta Hamarics Imre Zamárdi, Batthyány utca 34. szám alatti lakos forgalomlassító

fekvõrendõr telepítésére vonatkozó kérelmét, és azt elutasítja azzal, hogy egyedi esetektõl el-
tekintve fekvõrendõr a jövõben indokolt esetben csak iskola, óvoda és bölcsõde környezeté-
ben telepíthetõ.

- felkéri a hivatalt, hogy a kérelemben jelzett szakaszon vizsgálja meg, hogy „Megállni tilos”
tábla kihelyezhetõ-e. 

16. Többfunkciós közösségi épület internet ellátása
- megtárgyalta, és a „Többfunkciós közösségi épület (THE ZAM) internet ellátásának megva-

lósítására vonatkozó kivitelezési szerzõdés jóváhagyása” címû elõterjesztéssel kapcsolatos tá-
jékoztatást elfogadja, továbbá a Team-Comp Kft.-vel megkötött kivitelezési szerzõdést jóvá-
hagyja.

17. Zamárdi, Aradi és Kazinczi utcáknál lévõ elvezetõ rendszer karbantartási munkái
- a Zamárdi, Aradi és Kazinczi utcák találkozásánál meglévõ csapadékvíz-elvezetõ rendszer kar-

bantartási munkáinak elvégzésére a 2. sz. Mélyépítõ Kft. által adott bruttó 571.000 Ft kivitele-
zési költséget elfogadja, és egyben Csákovics Gyula polgármestert felhatalmazza a megvalósí-
táshoz szükséges építési szerzõdés aláírására. A kivitelezés költsége a 2021. évi tartalék terhé-
re biztosítható.

18. Zamárdi, Mókus utca felújítása
- a „Magyar Falu Program, Mókus utca felújítása” kivitelezésre vonatkozó tájékoztatást és mû-

szaki ellenõrzésrõl szóló tájékoztatást elfogadja, továbbá a Fecske Kft.-vel kötött kivitelezési
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és Sturcz Mihály egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerzõdéseket jóváhagyja.

19. Zamárdi, Táncsics és Klapka utcák felújítása
- „A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítõ támogatásai 3.5. Belterületi utak, jár-

dák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására kiírt pályázat keretében történõ Táncsics és Klapka utcák felújítása” projekt
kivitelezõi és mûszaki ellenõri szerzõdéseinek jóváhagyása c. elõterjesztéssel kapcsolatban
mind a kivitelezésre, mind a mûszaki ellenõrzésre vonatkozó tájékoztatást, valamint a Fecske
Kft.-vel megkötött vállalkozási, ill. Sturcz Mihály ev.-val megkötött mûszaki ellenõri szerzõdé-
seket jóváhagyja, a szükséges pénzügyi keretet biztosítja.

20. Zamárdi Harcsa utca és vízi sporttelep közötti közterület tereprendezése
- jóváhagyja a vízi sporttelep és a Harcsa utca közötti közterület tereprendezési munkáinak el-

végzésére a 2. sz. Mélyépítõ Kft. által adott bruttó 876.300 Ft kivitelezési költséget. 

21. Zamárdi 2. számú orvosi rendelõ korszerûsítése
- a 2. számú orvosi rendelõ korszerûsítése ügyében a becsült költség figyelembe vételével a ka-

zánnal (kazánház) és a szomszédos helyiséggel (plusz radiátor) kapcsolatos kivitelezési elkép-
zeléseket támogatja, és kéri a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy a megvalósítás-
hoz szükséges árajánlatokat kérje meg, és azokat jóváhagyásra ismételten terjessze elõ a kép-
viselõ-testület soron következõ ülésére. 

22. Zamárdi 439 hrsz.-ú út elnevezése Vízmû utcának
- a zamárdi 439 hrsz.-ú utat „Vízmû” utcának nevezi el.

23. Zamárdi, Fortuna utcai stég bejáróval kapcsolatos döntés
- a Zamárdi, Fortuna utcai, önkormányzati tulajdonú stég bejáró tulajdonjogát felajánlja Vida

Zoltán kérelmezõ részére, és az elfogadással egyidejûleg minden ezzel kapcsolatos költség és
felelõsség is a kérelmezõt terheli a továbbiakban.

24. Hostadter Gábor és Bozsik Alexandra közterület-használati kérelme
- megtárgyalta és nem engedélyezi Hostadter Gábor és Bozsik Alexandra részére közterület

használatát a Zamárdi, Ponty utca 16. számú ingatlan mögötti zöldterületen (sátras esküvõ).

25. II. Balaton-Run DM futónap megrendezése 2022-ben
- a II. Balaton-Run DM futónappal kapcsolatban a szervezõk részérõl fizetendõ díj összegét

1.000.000 Ft-ban állapítja meg, a kaució összege pedig 500.000  Ft. 
A futónap idõpontjának 2022. május 21. napját hagyja jóvá a képviselõ-testület.

26. Zamárdi Parkolási Kft. pénzeszköz felhasználása
- felkéri a hivatalt, tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Kft. az elszámolható, visszaigé-

nyelhetõ pénzeszközét milyen módon tudja a képviselõ-testület beruházásra fordítani.

27. Hethland Kft kérelme
- megtárgyalta és jóváhagyja, hogy 2022. évben a Hethland Kft. a VII. Nemzetközi Hethland Ba-

laton Fedder Kupát május 6-8 között rendezzék meg Zamárdi területén. Minden további dön-
tést a képviselõ-testület az októberi bizottsági ülést követõen kíván meghozni.

Matyikó Zsuzsa
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Óvodánk október elsejével nyitotta meg kapuit. A 2021/22-es tanévet 86 kisgyermekkel kezdtük meg. Régi

óvodásaink örömmel fogadták egymást, és izgatottan vették birtokba a csoportszoba játékait és az óvoda

udvarát. Nyári élményeiket szívesen osztották meg egymással és az óvó nénikkel. Következõ héttõl pedig

boldogan fogadták a piciket. Az elsõ hetek mindig a szokás -és szabályrendszer felelevenítésével és az újonnan

érkezõk beillesztésével telik. A nevelõtestület idén is arra törekszik, hogy a gyerekek minél több élménnyel

gazdagodjanak, és a színes programoknak köszönhetõen ismereteik minél sokoldalúbban bõvüljenek. Azonban

nem hunyhatunk szemet afelett, hogy a vírus elleni küzdelem még mindig tart, emiatt ünnepségeink továbbra

is zártkörûek lesznek. Ilyen többek között az apák napja, amire a szokásos módon készültünk. A gyerekek ver-

set, éneket tanultak és ajándékot barkácsoltak, azonban a nagy volumenû rendezvény helyett minden ovis

otthon adta át saját készítésû meglepetését édesapjának. 

Az õszi témakör feldolgozása mellett a magyar népmese napjára is kiemelt figyelmet fordítottunk. A magyar

népmese gazdagsága egyedülálló, ezért fontosnak tartjuk azok fennmaradását és tovább örökítését az új ge-

nerációknak. 

Legalább ekkora figyelmet szenteltünk a zene világnapjára is, aminek alkalmából október 1-jén a gyerekekkel

hangszert készítettünk, közösen zenéltünk, illetve megnéztük a Péter és a farkas címû mesét, mely megtaní-

totta a gyerekeket egyes hangszerek nevére és hangzására is. 

A nyulas csoport dadusa, Hajdu Kálmánné Juliska októbertõl megkezdi nyugdíjas éveit. Köszönjük áldozatos

munkáját, a velünk töltött éveket és a sok-sok örömteli pillanatot. Az óvoda gyermek és felnõtt közössége

nevében kívánunk egészségben, boldogságban, pihenésben gazdag nyugdíjas éveket!

ÓVODAI HÍREK
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ISKOLAI HÍREK

Szeptember 1-jén iskolánk 199 tanulója kezdte meg a
2021/22-es tanévet. Az elballagott 21 nyolcadikost 24
kis elsõs váltotta. Két második osztályunk van, a tava-
lyi két ötödikbõl pedig ebben az évben egy hatodik
osztály indult.
Nagyon bízunk benne, hogy a vírus kegyes lesz hoz-
zánk, és nem kerül sor digitális tanrendre.

Szeptember 2. hetében a szülõi értekezleteken a szü-
lõk is megismerték a tanév céljait, feladatait.
Szeptember 23-án a Fekete István-nap alkalmából az
alsósok a város területén akadályversenyen vetélked-
tek. A szülõi részvétellel és segítséggel a városi könyv-
tárban, parkokban, a játszótéren kialakított állomáso-
kon bizonyíthatták felkészültségüket horgászás, Feke-
te István regényei és élete, halas ételek felismerése,
rókavadászat, mocsárjárás során.
A felsõsök akadályversenye a Balaton partján zajlott.
Az ügyességi feladatok mellett / képkirakó, tojásterel-
getés, békavadászat, fiókaetetés/ iskolánk névadójá-
nak életérõl, mûveirõl valamint a gólyáról adtak szá-
mot tanulóink. 
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki bármely módon
hozzájárult e nap sikeréhez.

Szeptember közepétõl a negyedikesek és a veszély-
helyzet miatt kimaradt ötödikesek 10 órás úszásokta-
táson vesznek részt a Família Hotelben.
29-én a 6. osztályosok kaptak oltást, a nyolcadikosok
pedig pályaorientációs kompetenciamérésen vettek
részt.
Október 6-án osztálykeretben emlékezünk meg az
életét a hazáért feláldozó hõs aradi 13 tábornokról.

H.J.
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

HELYREIGAZÍTÁS:

Az augusztusi számban Gruber Ádám neve téve-

sen szerepelt, a hibáért elnézést kérünk!

A közlésre került szöveg helyesen:

A Csákovics Gyula polgármester úr által alapí-

tott „Jó tanuló, jó sportoló” díjat

HOFFMANN ARNOLD,

GRUBER ÁDÁM,

ÚJVÁRI PATRÍCIA

és HORVÁTH IZABELLA

8. osztályos tanulók vehették át.

Szálláskatalógus 2022 és a honlap szálláshely
anyagának frissítése
A 2022-es szálláskatalógus anyagának összeál-
lításához várjuk az abban megjelenni kívánó szál-
lástulajdonosok jelentkezését. Az eddig megjelent
szállásadók- a honlapon és a katalógusban megje-
lentek is - e-mailben is kaptak értesítést az újabb
megjelenés lehetõségérõl, és ezúton is szeretnénk
felhívni az új hirdetõk szíves figyelmét is erre a
lehetõségre. A honlapos megjelenés továbbra is
ingyenes, a kiadványban történõ megjelenési
lehetõség költségét az igény felmerülésekor küldött
tájékoztató levél tartalmazza. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül
el, hogy amennyiben megtartásra kerül, az elsõ tu-
risztikai kiállításra kiszállítható legyen.
Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje:
október 15.
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés:
december 1.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre
is köszönjük!

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018) 1500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- kulcstartók ( fém, mûanyag ), hûtõmágnes

(fa, mûanyag), bögrék
- Pólók ( nõi-férfi fazon ) Zamárdi a Balaton

szíve logóval
- Baseball sapkák

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

Horgászjegy (területi jegy) és állami jegy
értékesítés az ország egész területére érvényes
jogosultsággal. 

Nyitvatartásunk:
Októberben hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig.
Hétvégén: zárva

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

Események 2021. október
1-e: Színházi út Veszprémbe (A hõstenor – bohózat)
2-a: Szûrõvizsgálatok az EE szervezésében
4-e: Véradás
5-e: Segítõ kezek- értekezlet
6-a, 17:00: Aradi vértanúk-megemlékezés a magyar
fájdalom-szobornál és emlékkerékpározás a vértanúk utcáin
6-a, 8:00: Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat – megbeszélés
7-e, 8:30: Földterületi jogszolgálati ügyintézés
8-a, 18:00: Vadásztársulati gyûlés
11-e, 17:00: Egészségõr Egyesület – elõadás
14-e, 17:00: NABE-gyûlés
16-a, 9:00: Költõk találkozása – Berkenye rendezvény
20-a, 8:00: Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat – megbeszélés
20-a, 14:00-15:00: Magánrendezvény
22-e, 17:00: 56-os városi ünnepség – 5. osztályosok mûsora, Zamárdi október (rövid dokumen-
tumfilm a helyi eseményekrõl), Borvendég Zsuzsanna történész elõadása, koszorúzás
Már rendszeresen mûködõ programok a Közösségi Házban, illetve annak keretében: EE, NABE, Berkenye
(lásd: fent), továbbá: nõi kar (kedd), nyugdíjasok tornája (kedd), jóga (szerda), Matthias Rex-zenekar (csü-
törtök), Szakasztó (péntek), Sulyom néptáncegyüttes (szombat)

***
Adósak vagyunk egy rendezvényünket illetõen: szeptember 4-én tartottuk hagyományos, szezonzáró ví-
zi hálaadásunkat. Kellemes alkonyati idõben elõször a Szironta Csengettyû-együttes adott koncertet, majd
papírhalacskákra írva, üzeneteket lehetett küldeni a tónak, amiket a fényvitorlás úsztatott meg. Ugyancsak
a vitorlásról dobtuk vízbe az idei áldáskoszorút. Köszönjük Gubányi Katáéknak a gyönyörû alkotást, Nagy
Tibornak a fényben úszó vitorlás „hadrendbe állítását”, és a Pizza Pazza vezetõinek jószívûségét, segítsé-
gét! (GP)

Klubok, körök, egyesületek, tevékenységek a
Közösségi Házban.
Az igényfelmérõ kérdõív kiértékelésnek ered-
ményei

Az év elsõ felében juttattuk el a zamárdi lakosok-
hoz, illetve a közintézményeinkbe járó gyerme-
kek szüleihez a kérdõívet, hogy felmérjük, mely
közösségi tevékenységekre lenne igény. A jár-
vány félbetörte a hagyományos közösségi életet,
ezért gondoltuk, hogy az újrakezdéshez megvan
az alkalom. A felmérés nem volt teljes kudarc, és
nem volt fényes siker. Arra volt jó, hogy bizonyos
szervezések beindításához alapot adjon. Ez az
alap nem egészen szilárd azonban, mert sok
visszajelzõ nem adta meg elérhetõségét, s így
nehéz a további szervezés. Most, hogy a kér-
dõívek összegzése kész, hangsúlyozottan kérjük,
aki valamely tevékenységbe bekapcsolódna, adja
meg elérhetõségét!

Jóga: akik név szerint érdeklõdtek ez iránt, már
általunk fel tudták venni a kapcsolatot
Hirschmann Renáta jógaoktatóval.

Kirándulások, túrák, természetismeret: Na-
gyon nagy rá az igény. Az õszi szünet után ha-
vonta egy szombat délelõtt lesz ezek idõpontja.
Lesznek a zamárdi határba csak gyalogos túrák,
és lesznek autókkal kombinált kirándulások
messzebbre. A túrák egyúttal természetismereti
alkalmak is lesznek, de más módon is igyek-
szünk majd ezt az igényt kielégíteni (pl. a nyilvá-
nos madárgyûrûzések meghirdetésével).

Kertészkedési praktikák: Erre is volt érdek-
lõdés, de nem akkora, hogy egy klubot szervez-
zünk, de aki mégis szeretne e témában mélyebb
ismeretekhez hozzájutni, Dula Pál kertészmérnök
vállalta, hogy szaktanácsokat ad az érdeklõ-
dõknek!Email-címe:dulakert@ gmail.com

Fotó: Döme Tamás
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Családi társasjáték, sakk, kártya:
úgy tervezzük, hogy havonta egy szombat dél-
után vidám zsivajgás tölti majd be a közösségi
ház nagytermét. Ki-ki elhozva otthonról kedvenc
társasjátékát (pl. scrabble), játszani invitálhatja a
jelenlévõket! Mi – úgymond hivatalból – sakkokat
és kártyákat készítünk elõ, hogy a terem egyik
végében a társasozás mellett ezek a játékok is
gazdagítsák a kínálatot, hiszen a felmérés bizo-
nyította, ezekre is van igény! Például vannak,
akik tarokkozni szeretnének vagy ultizni megta-
nulni.
Kézmûveskedés: az elõbbi rovatban is megem-
líthettük volna az igények legnépszerûbbikét, hi-
szen a társasjátékokkal egy idõben is tartható.
Nagy valószínûséggel együtt is lesz azokkal, de
ha nem elég a havi egy alkalom, a kézmû-
veskedésre gyakrabban is sor kerülhet. Gubányi
Kata fogja tartani, mint ezelõtt is mindig, évek óta.
Vele konzultálva alakul majd ki, mely tevékenysé-
gi módokból tevõdjék össze.

Rajz- és festészet: szép számmal volt érdek-
lõdés iránta. Tálos Ágota festõmûvész és rajzta-
nár tartaná. Önköltséges tanfolyam formájában
valósulhat meg. Jelentkezhetnek rá felnõttek,
gyermekek egyaránt!

Fotóklub: e digitális e-világban, amikor a telefon
rendre kéznél van, a pillanatok megörökítése po-
puláris tevékenység, ami magával hozza, hogy
sokan igyekeznek tudatosan szép fotókat készí-
teni. Veit Judit és Hirschmann Attila összefogná a
fotózás helyi szerelmeseit a következõ módon:
havonta lenne egy fotómustra, ahol ki-ki bemutat-
hatná x számú fotóját, illetve lenne alkalmanként
egy közös tematikus fotóséta.

Szövés: az év elején kaptunk egy hagyományos,
„fél szobát” elfoglaló ódon szövõszéket. Ha ezt
sikerül összeállítani és sikerül helyet találni neki,
akkor az érdeklõdõ asszonyok és lányok össze
tudnak jönni, és megtanulhatják ezt a régi kis-
mesterséget. Az õsszel tehát még nem indul be a
szövés, mert találnunk kell egy házat, ahová a
szövõszéket befogadják egy fûthetõ szobába, és
mûködõképessé is kell tenni az eszközt. Aki eset-
leg tud mindebben segíteni, jelezze szándékát!

Intervall-torna zumba helyett: Fábiánné Tóth
Valentina hetente kétszer tart ilyen tornát a Wella-
marinban. Akik tehát az élénk mozgást kedvelik,
ezt a lehetõséget ajánljuk figyelmükbe, mert csak
páran érdeklõdtek a zumba iránt, egy csoportra
valóan nem. Tóth Valentina csoportját a face-
book-on keresztül lehet elérni. 
Í m e : h t t p s / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p r o -
file.php?id=100069930428112
Idegen nyelv gyakorlása: önköltséges módon
ez a program beindítható a Közösségi Házban,
de az érdeklõdõknek elõtte meg kell adniuk,
hogy mely nyelvben szeretnének elmélyülni, és
milyen szinten vannak jelenleg. Ha ezt tisztán lát-
juk, például angol és némettanárt biztosan tu-
dunk találni.
Helytörténeti kutatás: a kérdõíven néhányan be-
jelölték ezt a tevékenységet. Ehhez nem is kelle-
nek sokan. Az õsszel alakítjuk ki a közösségi ház-
ban a helytörténeti kutatómûhelyt. Amikor e tech-
nikai feltétel adott, az érdeklõdõket értesítjük, és
majd ki-ki megtalálhatja a kedvére való kutatási
területet, meg kialakulhat a rendszeresség mód-
ja is.
Fafaragás: egészen nagy igény mutatkozott erre
a felmérés során. Ezért most újra kérjük, aki kitart
érdeklõdése mellett, jelezze nekünk újfent! Ön-
költséges módon, egy-két hónapon belül be tud-
juk indítani a fafaragó tanfolyamot, mert vannak a
környéken mûvészi színvonalon dolgozó meste-
rek!
E-ügyintézési módok, standard tánc, illemtan,
modellkészítés, használt cikkek vására („ga-
rázsvásár”): Ezekre a programokra kevesen je-
lentkeztek, ezért ezeket egyelõre talonba tesz-
szük. Mindazonáltal, ha valaki önkéntesen meg-
szervezi valamelyiket alkalmas számú
résztvevõvel, mi szívesen befogadjuk a tevékeny-
ségeket!

Versbarátok: 15-20 évvel ezelõtt 5-6 versbarát
kötetlen beszélgetés végett rendszeresen talál-
kozott. A beszélgetések alapját nagy költõink ver-
sei adták. Ki-ki felolvasta az általa hozottat, és
ezekbõl indult ki az eszmecsere egy jó kávé vagy
tea és sütemény mellett. Tehát nem saját költe-
mények voltak az apropók! Erre a klubszerû ösz-
szejövetelre újra lenne igény.
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NABE HÍREK

Fotórejtvény: az év elsõ harmadában, a járvány
súlyos idõszakában népszerû volt a Zamárdi köz-
területi részleteire, motívumaira alapozott fotórejt-
vény-sorozat. Többen kérték, hogy ha nem is
versenyszerûen, de folytatódjék! Nos, folytatjuk!
A  gal.peter@zamardi.hu címre október 15-tõl
várjuk a rejtvénynek szánt fotókat!
A már mûködõ klubok, körök, egyesületek: bár
évek óta mûködnek, de bizonyára vannak olya-
nok, akiket épp most ez a tudósítás inspirál, hogy
valamelyik közösségbe belépjenek. Az Egészsé-
gõr Egyesület nevében benne van, mi a
mûködési területe. A Nõk a Balatonért Egyesü-
let helyi csoportja a Balatonhoz kötõdõen kör-
nyezetvédelmi, természetismereti, kultúrtörténeti
témájú elõadásokat és programokat tart. A nyug-
díjas torna kör az idõsebbeknek nyújt kellemes
mozgáslehetõséget. A jógázókról már külön volt
szó. A nõi kórus keddenként gyakorol, és várja
az énekelni szeretõ hölgyeket. A Szakasztó nõi
népdalkör. A Sulyom néptáncegyüttesünkben
olyan 15-25 éves fiatalok járnak, akiknek van ko-
rábbi néptáncos elõképzettségük. Remek közös-
ség, külföldön is felléptek már. A Berkenye
Alkotómûvészeti Egyesületben többféle
mûvészeti ágat (irodalom- és képzõmûvészet)
gyakorló alkotó találhat befogadásra, közösség-
re.

Végezetül hadd hangsúlyozzuk, ha a fent emlí-

tett tevékenységek közül bármelyiken részt

venne valaki, kérjük, adja meg elérhetõségét

(telefonszámát vagy email-címét), ha a kér-

dõíven ezt nem tette meg korábban! E nélkül

nem talál célba az igényelt tevékenység! Az

elérhetõségek megadásánál természetesen fi-

gyelembe vesszük az adatkezelési szabályokat.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki az email-értesítést

titkos másolatban szeretné megkapni valamely

programról, úgy kapja meg. Ha valakinek a nyílt

kör-email felel meg, akkor úgy értesítjük. Elõfor-

dulhat, hogy a kérdõíven kinyilvánított érdek-

lõdések száma most, fél évvel utána egy-egy

programot illetõen lecsökkent. Ezt figyelembe

kell, hogy vegyük majd a további szervezés sor-

rendiségére vonatkozóan.

Kérjük, segítsék munkánkat pontos visszajelzé-

seikkel! Köszönettel:

Zamárdi, 2021. október 4.

Gál Péter mûvelõdésszervezõ

Közösségi Ház

email: gal.peter@zamardi.hu 

telefon: +36303325009

Szeptember 6-án hétfõn ven-

dégünk volt Gaál Tamás újság-

író, blogíró, aki  XX. századi

mûvészlegendák I. avagy A

nagy generáció címmel tartott

nekünk nagy sikerû elõadást.

Hallhattunk történeteket töb-

bek között Cseh Tamásról, Ho-

bóról, Zoránról és Jordán Ta-

másról is.
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„Sok száz leforgatott óra, sok
ezer kis mentett lélek és ezernyi
titokban elhullajtott könnycsepp,
ami e filmet körbeöleli. Nehéz
visszaemlékezni azokra a pillana-
tokra, amik az év folyamán tör-
téntek, nehéz feldolgozni azt a
sok érzelmet, ami a filmben meg-
jelenik, így érthetõen csak soka-
dik nekifutásra tudtuk végignéz-
ni. Újra átéltük azokat a szomorú
és felemelõ pillanatokat, amik a
nyáron felhalmozódtak– írják a
Mályi madármentõk, akik bíznak
abban, hogy a film egy kis bete-
kintést nyújt a mindennapjaikba
és talán olyan emberekhez is el-
jut az üzenete, akik eddig nem
követték nyomon a munkájukat.”

Idén ismét meghirdetjük „Õszi
portaszépítõ versenyünket”. Ke-
ressük a legszebb, legkreatívabb,
leghumorosabb portadíszeket!
November 8-ra tervezzük Gaál

Tamás elõadásának következõ ré-
szét „A három Karinthy” címmel.

Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!

/Lehetõség lesz az éves tagdíjak
befizetésére is./

S.R.I.
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

2021 szeptember 11. Martonvásár után következõ
kirándulásunk színhelye Keszthely, Zalaszántó,
Sümeg .36 fõ vett részt ezen az eseményen. Utunk
elsõ állomása Keszthely volt. 
Elõször kisvonattal egy városnézõ túrán vettünk
részt gépi idegenvezetõvel. Utána a kastélyt tekin-
tettük meg. Vasasné Bors Mária volt az egyik tárlat-
vezetõnk, akit mindenkinek csak ajánlani tudok.
Hatalmas tudással rendelkezik, amit nagy szeretet-
tel, hozzáértéssel adott át nekünk.
Ezután a vadászkiállítás került sorra. Fantasztikus,
szinte olyan volt, mintha az állatok élnének.
El sem tudom képzelni, milyen lehet a budapesti ki-
állítás, ha ez a „kis méretû „kiállítás ilyen lenyûgö-
zõ.
Rövid szabadidõ program után Zalaszántón elgya-
logoltunk Európa legnagyobb sztúpájához. Bár a
tábla szerint 1 km volt az út, valóságban legalább 2
km és meredek. Így nem mindenki tudott feljönni.
Utolsó állomásunk a sümegi vár „megmászása”
volt. Ezt szó szerint kell értelmezni, hiszen már a
sztúpához vezetõ úton elfáradtunk, és ehhez jött a
várhoz vezetõ meredek út. Az utolsó 10 méter na-
gyon megerõltetõ volt.Azért a társaság döntõ több-
sége teljesítette a távot.  Mondtam is, hogy ez nem
egy könnyû séta volt, hanem felért egy fitnesz
edzéssel. Bocsánat….

2021. szeptember 13-án találkoztunk újra a nyá-
ri szünet után.
Hirshman Attila  tartott nagyon érdekes elõadást
legutóbbi túrájáról ,melyet képekkel illusztrált.
Gyönyörû helyeken járt, melyekbõl sokat ajánlott
kirándulási célként ,pl: Szentkút, Bakonybél,stb. 
Az elõadás végén Reni megtornáztatta a résztvevõ-
ket. Megköszöntük Attilának  az elõadást, és meg-
kértük, hogy legközelebb folytassa a beszámolót .
Várjuk Renit is egy kis tornára.

2021 szeptember 28-án újra indult a torna Gu-
lyás Ani vezetésével. Minden héten kedden ½ 4-
tõl½ 5 ig tart a foglalkozás.

2021 október 2-án elõször került sor szûrésre csak
férfiak részére. Féltem, hogy milyen fogadtatásra
számíthat a felhívás, de kellemesen csalódtam.

62 fõ  jelentkezett elõzetesen  PSA (prosztata) szû-
résre -  ami az ujjból vett pár csepp vérbõl  történik
és mindenki meg is jelent. Köszönetemet szeret-
ném kifejezni a résztvevõknek, remélem jövõre lesz
folytatása, és mások is csatlakoznak hozzájuk.

Perge Kriszta
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„BERKENYE ZAMÁRDI ALKOTÓKÖR”  EGYESÜLET HÍREI

BÍT- I. Balatoni Írótábor
KÖT - Költõk Találkozása

Lezajlott az I. Balatoni Írótábor
Zamárdiban, mely annyira sikeresnek bizonyult,
hogy több, távoli településrõl is kaptunk visszajel-
zést (Dabas, Jobbágyi, Pilismarót, Dunaújváros).
Azóta történt találkozásunk alkalmával voltak,
akik sérelmezték, hogy nem hívtuk meg õket, de
a látszámban korlátot kellett állítanunk, éppen a
sikeresség, a mindenkire odafigyelhetõség mi-

att.A táborlakók közül már elõre  feliratkoztak
azok az alkotók, akik 2022-ben is részt szeretné-
nek venni a II. Balatoni Írótáborban, és már most
vannak új jelentkezõk is. A dicsérõ szavak között
a jól szervezettség, a kiváló programok, a hasznos
idõtöltés és tanulás, a vendégszeretet többször el-
hangzottak. Ezt a színvonalat fokozta a „Köszön-
jük, Magyarország!” keretében biztosított gyö-
nyörû énekes, zenés elõadás a plébániatemplom-
ban, ahol versek is elhangozhattak a jelenlevõk
elõadásában. Köszönet azoknak a zamárdiaknak,

akik eljöttek erre az esemé-
nyünkre. A táborban volt közös
énektanulás, társasjáték,
Zamárdi nevezetes helyeinek, a
tájháznak a felkeresése, Bala-
ton-parti séta. 

Köszönjük a szálláshely-
ben (Önkormányzat), az étke-
zésben (Körétterem Batthyányi
utca), a borkostolásban (Kõ-
hegy) kapott segítséget a helyi
lakosok részérõl, valamint a
Nemzeti Együttmûködési Alap
pályázat általi lehetõséget, a So-
mogy 4-es választókörzet képvi-
selõjének Witzmann Mihálynak
a pályázat elnyeréséhez nyújtott
biztató támogatását.
Reméljük, hogy a következõ tá-
bort is hasonló színvonalon tart-
hatjuk meg, és Zamárdi hírneve
a Berkenye-kör nevével együtt
dicséretesen kerül említésre az
ország több területérõl érkezett
alkotók által.

Az Egyesület másik 2021-es vál-
lalása, a KÖT, vagyis a Költõk
találkozás program megvalósítá-
sa is végre célba ér. Október 16-
ára egésznapos bemutatkozást
és értekezést szerveztünk. A két
program idõben közeli megtar-
tását a járványhelyzet miatt
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Reményi Tamás: Zamárdi miliõ

Õszi szellõ liheg, lombkorona fed,

tüzes fénysugár pásztázza a földet,

a szemem ragyog, boldogság pírja fest,

hozsannát kiált lelkem… fogadd tõlem!

.

Vágyaim álma a Balatonra les,

szikrázó égi áldás víztükrön leng,

türkiz kövek szépségét mutatja meg,

melyet lágy hullámtaréja átölel.

.

Zamárdinál partodon megpihenek,

élményekben gazdag városa kincsem,

a sors akaratából oda vágyom!

.

A táj lenyûgöz, hozzád visszamegyek,

nagy erõ hat rám, ellenhatás nincsen:

Megõrzöm a gyönyörûséges álmom! 

2021. október 4.

kénytelenek vagyunk beiktatni. 2022-ben tavaszi idõpontra
helyezzük át, míg az írótábor marad augusztus 26-27-28-ai
idõponton.

Az elõadások már reggel 9,30-kor megkezdõdnek, és 17
óráig tartanak. Ezen a rendezvényen nagy hangsúlyt kap az
oktatás, a tapasztalatok átadása és a szépirodalom mint al-
kotás gyakorlati elsajátítása. Programjainkat ajánljuk az ér-
deklõdõk figyelmébe, szabadon látogathatók. Ezek a lehe-
tõségek jelenleg hiányoznak az irodalmi táborok rendezvé-
nyeirõl. Tapasztaltuk, hogy a Berkenye-kör módszerei közül
más egyesületek eddig négy szervezési dolgot vettek át. 1.
szabott elõadói idõ meghatározása, 2. felhasznált idõ jelzé-
se/ lecsengetés, 3. székversek (a közönség olvassa fel a szé-
kén talált verseket), 4. a tárgyhoz kapcsolódó diaképek ki-
vetítése. Ezek a módszerek élénkítik az elõadásokat, bemu-
tatkozásokat. 

Egyesületünk 2021. szeptember 16-án ünnepelte 5
éves fennállását. A szervezet 2013. január 22-én alakult,
nyolc éve, de egyesületként 2016. szeptember 16-tól mûkö-
dik. Ebbõl az alkalomból tagjaink munkájuk megbecsülése-
ként Elismerõ Oklevelet vehettek át a vezetõségtõl. Kö-
szönjük az együttmûködést, további sikeres éveket kívá-
nunk, töretlen alkotókedvet! 
2021-09-29

Szakáli Anna (Szani)
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ALKOTÓTÁBOR

2021. szeptember 04-én szombaton 18 órai kez-

dettel hagyományosan immáron harmadik   alka-

lommal került megrendezésre a Zamárdi Plain-

Air Alkotótábor záró kiállítása.

A kiállítást Puskás Jenõ Munkácsy-díjas festõmû-

vész (Budapest) nyitotta meg. A mûsort felkonfe-

rálta, és zongorán közremûködött Nagy Ágoston

– Prima Primissima díjas népmûvész (Siófok).

Fellépett még:

Dudás Zoltán (Indián Joe)
– gitár, ének  (Tápióság)
Péter Kincsõ – ének, gitár (Zamárdi)
Molnár Annamária – vers (Zamárdi)

Az alkotó mûvészek:

Eisenmayer Jenõ – tûzzománc (Sárszentlõrinc), 
Fehér Imre – festõmûvész (Zamárdi),
Huszár László – népi fafaragó iparmûvész (Bala-
tonendréd), 
Keczán Béla – festõmûvész (Budapest),
Oláh Erika – tûzzománc (Sárszentlõrinc),
Virágh László – festõmûvész (Mezõtúr) 

Az estet a Mathias-Rex Zenekar koncertje zárta.

Dr. Kovács János – gitár, ének; Kovács László –

dob; Hajdú Károly – billentyû; Fehér Imre – basz-

szusgitár; Damján Gyula – szaxofon.

Külön köszönettel tartozom Kohut Miklós bará-

tomnak és két társának a gasztronómiai élménye-

kért, illetve a Mûvelõdési Háznak, amely otthont

adott a rendezvénynek.

A hangulatra nem lehetett panasz, bánhatja, aki

nem jött el! 

Fehér Imre
szervezõ
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A Zamárdi Nõi Kar 2020-ban töltötte be 15. születés-

napját. Sajnos a Covid-járvány miatt elmaradt a Jubi-

leumi koncertünk és a szokásos karácsonyi koncer-

tünk is.

7 hónapot éneklés nélkül töltöttünk. 2021. év elején

sorra jöttek a felkérések, ezért nyáron úgy döntöt-

tünk, hogy újra elkezdjük a próbákat. Nagyon jó volt

megint találkozni és ismét együtt énekelni!

Augusztus 28-án részt vettünk a veszprémi Gizella

Nõi Kar által szervezett „Hangzó csipke” fesztiválon,

ahol 4 kórus énekelt, és megismerhettük a környék

csipkeverõ hagyományait. Az endrédi csipkét mi „vit-

tük el” erre a találkozóra.

Szeptember 17-én a Siófoki Férfi Dalkörrel adtunk

közös koncertet Zamárdiban „Nyár végi kalandozás a

kórusirodalom gyöngyszemei között” címmel. Nagy

örömünkre telt háznak énekelhettünk és nagy sikert

arattunk. A koncert után a Paprika csárdában tölthet-

tünk el egy szép estét, nagyon finom és kiadós vacso-

ra mellett. Köszönet érte a Siófoki Férfi Dalkörnek!

Szeptember 25-én a szlovákiai Ipolyságra utaztunk

volna egy egyházzenei találkozóra, de sajnos azon a

héten jött a hír, hogy a pandémia újra vörös zónába

kényszerítette õket, így mégsem tudunk utazni, a ta-

lálkozót elhalasztották.

Terveink a jövõre nézve: egyelõre kis lépésekben ha-

ladunk, ugyanis nem tudhatjuk, hogy mikor fogunk

újra parkolópályára kényszerülni. Készülünk az idei

karácsonyi hangversenyre, a balatonszárszói Soli Deo

Gloria Kórussal közösen. Az idõpont még egyeztetés

alatt áll.

2020-ban nyertünk egy pályázaton, ezért egy adventi

utazás is kilátásban van. Az idõpont és a helyszín szin-

tén egyeztetés alatt.

Nagy szeretettel várjuk kedves közönségünket a kon-

certjeinkre, és köszönet azoknak, akik eljöttek szep-

tember 17-én a zamárdi fellépésünkre!

Cziberéné Ráduly Irén, karnagy

NÕI KAR FOGATHAJTÓ VERSENY

Fogathajtó verseny Hosszú Gyula emlékére

Idén szeptember 12-én, immár 22. alkalommal
került sor Zamárdiban a CANC-C2, megyei
pontszerzõ – Hosszú Gyula emlékére rendezett
kettes fogathajtó versenyre, melyre 39 hajtó adta
le nevezését. Végül 35 fogat érkezett a meg-
mérettetésre, Somogy megye mellett Veszprém,
Fejér, Zala, Vas, Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
valamint Szlovákiából. 

Molnár Péter barátunk biztosította idén –már
második alkalommal- az esemény megren-
dezéséhez szükséges összeget.

Az akadályhajtás és vadászhajtás versenyszám-
ban is az elsõ hat helyezett került díjazásra.

Akadályhajtás:

1. Szalár Róbert, Zalalövõ és környéke LSE, 

Zala megye

2. Pózvék István, Zalalövõ és környéke LSE, 

Zala megye

3. ifj. Szájer József, Katafai LSE, Vas megye

4. Fülöp Zsolt, Gyõrsági LSE, Gyõr-Moson-

Sopron megye

5. Semjén Attila ,Mezõszilasi LSE, Fejér megye

6. id. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE, Fejér 

megye

Vadászhajtás:

1. Magyar Zoltán, Marcali Város Szabadidõ 

SE, Somogy megye

2. Magyar Milán, Marcali Város Szabadidõ SE, 

Somogy megye

3. Fülöp Zsolt ,Gyõrsági LSE, Gyõr-Moson-

Sopron megye

4. Kézsmárki Sándor, Marcali Város Szabadidõ

SE, Somogy megye

5. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE, Fejér megye

6. Komálovics Ottó, Lukácsházi SE, Vas megye



2021. október 21.oldal Zamárdi Hírmondó

A Hosszú Gyula emlékére Hosszúné Kati által alapított
vándorserleget és  a Szomora Sándor által felajánlott dí-
jat az akadályhajtás legjobbja, Szalár Róbert vihette haza
Zala megyébe.
Emellett különdíjakat is osztottunk ki, melyeket a Zamár-
di Tourinform Iroda, valamint magánszemélyek ajánlot-
tak fel. Szép számú nézõközönség követte végig a nap fo-
lyamán az eseményeket. Az idõjárás egész nap kegyes volt
hozzánk, ismét egy sikeres, szép napot tudhatunk magunk
mögött, melyhez nagyban hozzájárultak támogatóink,
akiknek ezúton is köszönetet mondunk.

Schwarc Béla

Támogatók:

A verseny fõtámogatója:
Molnár Péter
Zamárdi Város Önkormányzata,
Csákovics Gyula Polgármester Úr
Puller Imre és neje
Szomora Sándor
Hosszú Gyuláné Kati
Söllner Katalin és Hosszú Péter
Szt. Kristóf Pincészet Zamárdi
Tourinform Iroda Zamárdi
GAMESZ Zamárdi
Kömpf Richárd
Élõ Tibor, Paprika csárda
Schwarcz Béláné és Sebestyén Béláné
Nagyné Gyöngyi
Gelencsér Marika
Kajdi család
Bokor László és Julika
Szabados Tiborné
Podráczky János és Timi
Vörös Gyula
Zsobrák Péterné
Szabó Imréné, Szabó Gábor
Kertész Tibor
Takács Tibor, Takácsné Szilvi
Cziglényiné Kati
Bodó Judit
Kiss Gabriella
Halmos László
Tolnai Zoltán
Tóth Józsefné
Sarankó Henrietta, Margó György



Ismét a világ legjobbja a motorcsónak ver-
senyzõk között…

Bodor Péter 2021. évben megnyerte a Forma-
250 Világbajnokságot és a Forma 350 Világbaj-
nokságot is.

A járvány miatt egy év kiesett a motorcsónak ver-
senynaptárból, így mindenki a 2021. évet várta,
ahol újra indult a nemzetközi sport.
A felkészülés a F-250 VB futamokon való ered-

ményes szereplésre épült, ahol 3 országban ren-
dezett futamon kellett eredményt elérni, és az
összesített eredmény alapján hirdettek világbaj-
nokot. 
Az elsõ verseny helyszíne Olaszországban volt,
ahol Péter megnyerte a versenyt, nagy riválisa, a
kiválóan versenyzõ Cremona csak a 3. hellyel
kellett, hogy beérje.
Ezután következett az ukrán verseny, ahol egy üt-
közés miatt Péter csak 3. helyet ért el, az olasz
magabiztosan nyerte a versenyt. 
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KÖSZÖNÖM

BARÁTI KÖR HÍREI

KÖSZÖNÖM kerékpárjaink-
nak, MBK Trainer-nek és
Raleigh-nek, hogy megkerül-
ték velünk a Balatont keve-
sebb mint fél nap alatt.

Valér bácsinak, hogy tartotta
bennem a lelket, mikor elfá-
radtam, s 84 év  minden ta-
pasztalatával megkönnyítette
közös utazásunkat.

Megérkezéskor az alkony szí-
nei, egy pohár sör és Kati néni
pogácsája aranyozta be na-
punkat.

HA
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A Csehországban induló utolsó verseny napján
döntetlen helyzetbõl rajtolt a mezõny, mindkét
versenyzõ taktikája megegyezett, nyerni kell, de
nem lehet kiesni egy futamban sem.
Az elsõ futamot Péter nyerte, kevés elõnnyel, de
a 2. futamon az olasz hibázott és megállt. Így
óvatos versenyzés mellett is Péter nyerte a ver-
senyt, ezzel megnyerte a 2021. éves összetett
világbajnokságot is. Második helyen végzett az
olasz versenyzõ, harmadik helyen egy bolgár fia-
tal állt dobogóra.
Jólesõ érzés volt kétszer is végighallgatni a ma-
gyar himnuszt a díjkiosztó ünnepségen és a csa-
pattal közösen inni a gyõztesnek járó pezsgõbõl.

Már a verseny helyszínén tárgyalások voltak,
ahol a versenymotorgyártó cég felkérte Pétert,
hogy az általa biztosított motorral induljon el a F-
350 világbajnokságon is, ami egy hétvégén, 4 fu-
tammal kerül megrendezésre Németországban.

A felkérést elfogadtuk, ezért következõ héten ki-
utazott Péter a 350 motor tesztelésére és a hajó
és propeller beállítására Olaszországba. A tré-
ningeredmények jónak látszottak, így elindult a
németországi F-350 VB futamon.
Az idõmérõ megnyerését követõen látszott a me-
zõnynek, hogy Péter ebben a kategóriában is

„kemény” ellenfél, és nem idegen tõle a küzde-
lem.
Az elsõ futamon rajt cél gyõzelemmel kezdett, a
második futamon óvatosabb taktikával 2. helyen
ért célba. A harmadik futamon ismét elsõ lett, így
a negyedik futamon már indulnia sem kellett,
megnyerte a F-350 Világbajnokságot is.

Ilyen kiváló év még nem volt Péter hosszú és
eredményes pályafutása során, ezzel 1994-tõl
máig    

7 világbajnoki és 5 Európa-bajnoki cím tulaj-
donosa, 

ami nagy lökést ad a következõ éves programra
való téli felkészüléshez. Reméljük, hogy a szpon-
zorok is, hozzánk hasonlóan, értékelik a teljesít-
ményt, ami lehetõséget biztosít a technikai felké-
szüléshez.

Kérjük a zamárdiakat, szurkoljanak továbbra is a
jó eredmények eléréséhez!

Margó György
elnök

Váci Autó SE, (de Zamárdiból)
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SVERT KUPA

Somogy kincse lett a Svert Kupa és olimpiko-
nok voltak a vitorlásversenyen Zamárdiban 

Az idei évben is nagyon sok jolle jött el Zamárdi-
ba, a hetedik alkalommal megrendezett Svert Ku-
pára. Mármint a XXI. században hetedszer, hisz
1929-ben már volt ilyen verseny Zamárdiban.
Azon 22 hajó indult, a mostanin kétszáz.

A nyár egyik kiemelkedõ eseménye volt váro-
sunkban, amikor augusztus 14-én reggel 9-kor
meglehetõsen gyenge szellõben vágtak neki a
felnõtt futam résztvevõi a légvonalban kb. 20 kilo-
méteres távnak. A fél órával késõbb rajtoló ifi fu-
tamban indulók jobban jártak, mert a szél ekkor
egy picit frissült Zamárdinál. Mivel a fiatalok a rö-
videbb pályán, a Nagystrand keleti végénél for-
dultak, így egyre jobb szélben tudtak vitorlázni,
míg az Ezüstpartnál járó felnõttekhez lassabban
ért el a frissülés. Délre azonban már a teljes pá-
lyán kellemes, 7-8, sõt néha 10 csomós szél fújt,
így aki kitartott, igazán kellemes körülmények
közt vitorlázhatott végig. Délután 3-ra ért be az
utolsó hajó, ekkor már a másodfokú viharjelzést
is bekapcsolták, de a komolyabb szél elkerülte
Zamárdi környékét végül.

Megtisztelõ elismerés és olimpikonok
Zamárdiban

A díjkiosztón a Svert Kupa fontos elismerésben
részesült: vitorlásversenyek közt elsõként bevá-
lasztották a Somogy Megyei Értéktárba hagyo-
mányõrzõ tevékenysége okán. Az errõl szóló ok-
levelet a szervezõk nagy örömére Biró Norbert,

a Somogy Megyei Közgyûlés elnöke adta át a
helyszínen, több száz vitorlázó jelenlétében–
„Százhatvanadik díjazottként a Svert Kupa az el-
sõ olyan somogyi sportrendezvény (sõt vitorlá-
zásban, az országban is egyetlen), amely kiérde-
melte a Somogyi  Értékek  Díját– mondta  Biró
Norbert a Somogy Megyei Közgyûlés elnöke. –

Zamárdi vízterületen rajt részlet
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Érdemes véleményem szerint az országos elis-
merésre is, ám ahhoz helyi értékként kellett
elõbb felemelnünk efelé– tette hozzá a megyei
elnök.  A szervezõk vendégeként Witzmann Mi-
hály a térség országgyûlési képviselõjeként és
egyúttal több évtizede vitorlázóként méltatta a
Svert Kupa Vitorlás Egyesület munkássága által
Értékké lett Svert Kupát az ün-
nepélyes díjátadón.  „ -  A Me-
gyei Értéktárba nemrégiben be-
választott sportesemény elis-
mertségét és népszerûségét jól
mutatja, hogy az idén közel két-
százan neveztek a megmérette-
tésre. Óriási megtiszteltetés volt,
hogy találkozhattam Érdi Mária
és Berecz Zsombor vitorlázó
olimpikonokkal Zamárdiban.
Gratulálok a vitorlázóknak! Kö-
szönet a szervezõknek! – mond-
ta el a képviselõ. 

A verseny vendégei közt volt a
Tokióban olimpiai ezüstérmet
szerzett Berecz Zsombor vitorlá-
zó, aki a külön pályán rajtoló

Svert Ifjúsági Verseny díjazottjainak adta át az ér-
meket. Azaz nem sokkal az olimpiai hazaérkezé-
se után jött el ezért külön Zamárdiba, a szervezõk
felkérésének eleget téve – Biztos vagyok benne,
hogy a résztvevõk között akad olyan fiatal, aki ren-
delkezik olyan adottságokkal, hogy majd világver-
senyeken indulhasson, ám a legfontosabb a kitar-
tás. Nem szabad feladni az álmainkat, el kell hin-

ni, mire vagyunk képesek és megvalósul. Legtöb-
bet a hibáinkból tanulhatunk, amikor úgy érezzük
egy-egy eredmény kapcsán, hogy nem úgy sike-
rült, ahogy vártuk, továbbra is ki kell tartanunk –
mondta a magyar vitorlástörténelem egyetlen
olimpiai ezüstérmese. Tehát igazán a gyerekek,
hiszen az érmeket az olimpiai ezüstérmes Berecz

Zsombitól kapták személyesen,
míg a felnõttek az olimpián szin-
tén remekül szereplõ fiatal vitor-
lázó reménységtõl, Érdi Mári
olimpikontól vehették át, aki
szintén a szervezõ Mátay házas-
pár vendégeként látogatott el
külön erre az alkalomra
Zamárdiba.

Az ünnepélyes pillanatok után
jött a már megszokott Balaton-
parti vacsora a bácskai utcai ki-
kötõben, ahol az ország minden
részébõl érkezett résztvevõk ké-
sõ estébe nyúlóan tárgyalták ki
a verseny eseményeit, az olim-
pikonok pedig szinte végtelen

számú rajongónak adtak autogramot.

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, Gerendy
Zoltán szintén a szervezõk meghívására jött el és
a MVSZ elnökeként a Svert Kupát méltatta a
szakmai szempontból, hogy a verseny szemmel
is jól láthatóan aktívan ápolja a jolle hajózás ha-
gyományait, hiszen közel 700-an neveztek arra

Érdi Mári és Biró Norbert, Witzmann Mihály a Svert Kupa vendégei

Berecz Zsombor az ifjú érmesekkel
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az összesen 212 hajón. Ezenfelül elismerte a ha-
zai vitorlás utánpótlásban betöltött jelentõs szere-
pét és vitorlássport népszerûsítésében annak je-
lentõs mértékét az amatõr vitorlázó társadalom-
ban.  Ezt elismerve az MVSZ elnöke felajánlotta
Zamárdiban székelõ tagszervezete, a Svert Kupa
Vitorlás Egyesület részére, hogy a Magyar Vitor-
lás Szövetség szükség esetén maximális támo-
gatását nyújtja ahhoz, hogy a Svert Kupa minden
szükséges infrastrukturális feltételt és további nö-

vekedéséhez szükséges támogatást megkap-
hasson a jövõben. Ezzel is biztosítva annak to-
vábbmûködését, láthatóan ritka sikeres létét és
növekedését.  

Zamárdi polgármestere, Csákovics Gyula pedig
a város nevében köszöntötte a versenyen részt-
vevõket és a verseny vendégeit is. A polgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy a Svert Kupa bekerült
a Somogyi Értéktárba. A polgármester kiemelte,
hogy milyen fontos a hagyományok õrzése, hi-
szen ez tartja össze a közösségeket. Köszönetét
fejezte ki a szervezõk felé, akik egy, már 1929-
ben létezõ versenyt élesztettek újjá. 

Mátay- Horváth Éva a szervezõk nevében fogal-
mazta meg annak fontosságát, hogy a Svert Ku-
pa ma már egy annyira kedvelt és hazai, sõt nem-
zetközi viszonylatban is elismert vitorlás verseny
lett, hogy 200 nevezõszám közel produkál éven-
te, sõt egyre növeli azt.  A szervezõk számára na-
gyon megtisztelõ volt, hogy meghívásukra a Fü-
reden tartott hazaérkezõ sajtófogadáson kívül az
elsõ közös útja az olimpiáról hazaérkezõ két

olimpikonnak Zamárdiba vezetett. Ahogy az volt,
hogy a Somogyi Értékké válásuk okán a jelenlé-
võkön kívül méltató és gratuláló sorokat kaptak
az SVE vezetõi, azaz a versenyszervezõk a spor-
tot felügyelõ dr. Szabó Tünde (Emmi Sportért Fe-
lelõs) Államtitkárságától csakúgy, mint az agrár-
politikáért felelõs miniszterhez tarozó Hun-
garikum Fõosztályt felügyelõ miniszteri biztos V.
Németh Zsolt kabinetjétõl is.  

Természetesen ahhoz, hogy a
Svert Kupa egyáltalán létrejöhe-
tett a Svert Kupa Vitorlás Egye-
sület ezúton is köszönetét fejezi
ki a verseny támogatóinak: a
DELL és a HRP , a Wellis
Magyarország és végül, de
nem utolsósorban Wellensteyn
részére. 

Az együttmûködés miatt köszö-
net illeti a szervezõk részérõl a
sok segítségért Zamárdi váro-
sát, a GAMESZ vezetését és
munkatársait, valamint a ver-
seny fõvédnökét, Csákovics
Gyula polgármestert.

Részletek a verseny pillanati-
ból: Váratlan befutó

A változatos idõjárás egyébként izgalmas ered-
ményeket hozott: az egytestû hajók versenyét
egy 470-es nyerte (miközben a mezõnyben bõ-
ven akadtak 25-ös jollék, Flaar 18-asok, és egyéb
nagyobb hajók) Valkó Andrással és Bátori Boros-
tyánnal a fedélzeten, míg a külön értékelt kata-
maránoknál Róka Sándor és Róka Péter gyõztek.
Nagyon sok hajóosztályban jött össze a megfele-
lõ számú induló, így idén a felnõtteknél csak az
egytestûek közt 12 osztályban hirdethettek gyõz-
test. 

Csákovics Gyula polgármester a Svert Kupa Díjátadóján köszönti a megjelenteket
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minden vasárnap délelõtt 10

órakor

Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com

Lelkész: Apostol Anna Klára

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

Kiss-Ék

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16.00 órakor.

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

Szombat:                               17:00

Vasárnap:                                9:00

Balatonendréd:                     10:30

Hétköznap szerda és péntek:  7:30

Kedd és csütörtök                  17:00

Az idõpont temetés esetén vál-

tozhat.

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

- Bontást

- Külsõ-belsõ

átalakítást

- Vízszigetelést

- Burkolást

-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést

- Kõmûves munkákat

- Gipszkartonozást

- Festést,mázolást

- Asztalos és-

- Ácsmunkákat
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MISEREND
Miserend 2021.

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