
Zamárdi Hírmondó 2022. március-április           Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja           XXX. évf. 2. szám

A szobrot carrarai márványból Mészáros Attila szobrászmûvész készítette. A fülke és kis tere
Ripszám János Ybl-díjas mérnök úr tervei alapján készült. (Õk láthatók a  képen.) A fülke díszítése
a Pécsi Zsolnay Manufaktúra szakembereinek köszönhetõ. 

Fotó: Gál Péter



Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2022. március-április

BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. február 1-jei ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Balaton átevezés rendezvény

- megtárgyalta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2022. évi Balaton-átevezés programmal kapcsolatos kérelmét
és engedélyezi, hogy a rendezvény 2022. július 29-31 között kerüljön megrendezésre, a rendezvény esõnapja
2022. augusztus 6.

2. Zamárdi Parkolási Kft. Petõfi Sándor utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó felújítási javaslata
- megtárgyalta a Zamárdi Parkolási Kft. ingatlan felújításra vonatkozó javaslatát. A javaslat szerint az Önkor-

mányzat tulajdonában álló és a Kft. telephelyeként bejegyzett, Zamárdi, Petõfi u. 1. szám alatti épületben
található irodahelyiség a Kft. költségvetése terhére kerülne felújításra. 

- hozzájárul, hogy a felújítás érdekében a szükséges árajánlatokat a Kft. beszerezze. 

3. Sziget Zrt. és Zamárdi Város Önkormányzata között kötendõ együttmûködési megállapodás jóváhagyása
- a Sziget Zrt. és Zamárdi Város Önkormányzata között kötendõ „Terület bérbeadási szerzõdés és

együttmûködési megállapodást” jóváhagyta.

4. Belügyminisztériumi ebr42 2022. évi pályázat benyújtása, belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen
- úgy dönt, hogy 2022. február hónapban a Belügyminisztériumhoz a „Belterületi utak, járdák, hidak

felújítása” jogcímen az alábbi utak felújítására támogatási igényt nyújt be az alábbiak szerint (tervezés,
kivitelezés, mûszaki ellenõrzés):

Knézich utca (962/1. hrsz.) felújítása a Gábor Áron utca – Fecske utca között, valamint a Fecske utca (848/1. hrsz.)
felújítása a Knézich utca és a Vécsey utca közötti szakaszon.

A pályázandó összeg: 16.145.138 Ft. (A fejlesztési költség 65 %-a.)
Önrész:                       8.693.536 Ft. (A fejlesztési költség 35 %-a.)

melybõl- tervezés:              250.000 Ft.
- fejlesztés kivitelezése: 24.289.674 Ft.
- mûszaki ellenõrzés:      299.000 Ft.

Összesen:                      24.838.674 Ft.

A 8.693.536 Ft. önrész összegét pályázatnyertesség esetén Zamárdi Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetési ren-
deletében biztosítja, a szükséges önrésszel rendelkezik.

5. Pályázat benyújtás gyalogjárda felújítására, eszközbeszerzésre, játszótér rekonstrukcióra 
- jóváhagyja, hogy az önkormányzat az elõterjesztésben szereplõ pályázati kiírásokra adja be a pályázatait az alábbiak
szerint: 

-Szent István utca É-i oldali gyalogjárda felújítása a Zöldfa utca – Csokonai köz közötti szakaszon. 
-Eszközbeszerzések:

Kamera beszerzés,
YololivYolobox,
Apple iPad,
Nyilvánosság, tábla.

-Rétföldi utcai játszótér rekonstrukciója

- ennek megfelelõen módosítja a 3/2022. (I.11.) KT számú határozatát.
- elfogadja a tájékoztatást miszerint a Hivatal az Orgona utca vízelvezetésének rekonstrukciójára,

valamint parkolók kiépítésére vonatkozó pályázatot TOP PLUSZ -1.2.1-21-S01-2022-00033 pályáza-
ti azonosítóval benyújtotta a  Széchenyi Terv Plusz kiírásra.

6. e.MobilElektromobilitás Nonprofit Kft. területbérlete

- az e.MobilElektromobilitás Nonprofit Kft.által üzemeltetett 2 db elekromos töltõállomás terület-
bérleti díját 2020. 05.01. napjától 2022. március  31. napjáig 5000 Ft/töltõhely/hó állapítja meg.

- Az együttmûködési megállapodás 2022. március 31-ig hosszabbítható meg, a fenti feltételekkel. A
szerzõdés további meghosszabbításának feltétele, hogy amennyiben a töltõállomások a továbbiakban
is a parkolási zónában maradnak, a szolgáltatást igénybevevõk parkolási díjat legyenek kötelesek
fizetni. Amennyiben az e.Mobil Kft. ezt elfogadja, abban az esetben a képviselõ-testület kész 2022.
április 1-jétõl a szerzõdést a jövõre nézve is megkötni.
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7. A 2022/2023-as tanévre vonatkozóan az iskolai körzethatárok megállapítása

- a 2022/2023-as tanévre az általános iskolai körzethatárokon nem kíván módosítani, ezért azokat tart-
ja érvényben a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan is. 

8. Zamárdi település rendezési terv módosítása (Zamárdi, Hársfa utca 2900. hrsz.)

- megtárgyalta Ripszám János fõépítész tájékoztatását, és Zamárdi település rendezési terv
módosításával kapcsolatban az alábbi javaslattal egyetért:

Zamárdi, Hársfa utca 2900/1. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a lakóterületté minõsítés a módosítási anyagban továbbra is
szerepeljen.

9. Zamárdi HÉSZ – Önkormányzat elõvásárlási jog bejelentése, kõhegy beépítési százalék módosítása

- úgy dönt, hogy az Önkormányzat, amennyiben a HÉSZ lehetõséget ad rá, elõvásárlási jogot jelentsen be az aláb-
bi ingatlanokra:

- Zamárdi, Szent István utcai három kemping területe,
- Zamárdi, Nagyváradi köz és Bácskai utcai között terület,
- Zamárdi, Eötvös utcai, volt Tolna Megyei Tanács üdülõ területe,
- Kõhegyi kilátó alatti 4776. hrsz.-ú telek. 
- úgy dönt továbbá, hogy a Zamárdi kõhegyen a beépítés lehetõsége a jelenlegi 3 %-ról 6 %-ra módosuljon.

10. Magyar Telekom Nyrt új optikai hálózat kiépítése 

- a településen kialakítandó új optikai hálózattal kapcsolatban engedélyezi - a HÉSZ vonatkozó rendelkezéseit is
figyelembe véve-, hogy az új hálózatot közterületen a meglévõ oszlopon helyezzék el, ahol erre lehetõség van.
Ahol nincs ilyen oszlopsor, ott földkábelt alakítsanak ki, továbbá a házakhoz történõ bekötéseket, amennyiben
lehetséges mûszakilag, földkábelen oldja meg a szolgáltató.

11. Zamárdi, Laki Bennó utcai lakosok útfelújítási kérelme

- úgy dönt, hogy az idei évi költségvetésben szerepeltessék a mart aszfalttal történõ burkolást az utca azon
területére, ami már önkormányzati tulajdonba átadásra került.

12. Zamárdi Tenisz Centrum SE bérleti szerzõdés meghosszabbítása

- támogatja, hogy a Zamárdi Tenisz Centrum SE a Zamárdi, Bácskai utcai teniszpályákhoz kapcsolódóan egy
darab, burkolattal ellátott konténert elhelyezzen és közmûvel lássa el saját költségére. 

- a bérleti díjat 2022. évre vonatkozóan 2.000.000 Ft-ban állapítja meg, amennyiben a hatályos jogszabályok erre
lehetõséget adnak.

13. Koncz Tamás felhívása a Bácskai utcai teniszpálya bejáratával kapcsolatban

- felkéri a hivatalt, hogy szólítsák fel Koncz Tamást arra vonatkozóan, hogy a jogi telekhatárra helyezze át a
bejáratát, és azt követõen az Önkormányzat gondoskodni fog jelzésértékû kerítés kialakításáról a Zamárdi,
Bácskai utcai teniszpályák és a meglévõ székház között.

14. Tájház pályázati úton történõ felújítása

- részt kíván venni a tájházzal kapcsolatos pályázati kiírásban, az ehhez szükséges költségvetés összeállításával – a
villámvédelemmel kiegészítve - egyidejûleg biztosítja az ezzel kapcsolatos önrészt az idei évi költségvetésben.

15. Zamárdi, Kossuth Lajos utcai rendezvénytér füvesítés  

- úgy dönt, hogy a Zamárdi, Kossuth Lajos utcai rendezvénytéren a konténerház és a fabódék közötti terület
füvesítését az idei évben végezze el a GAMESZ.

16. Zamárdi, Folyó utcai tábla és fecskevár kihelyezése

- engedélyezi a Folyó utcánál további két természetvédelemmel kapcsolatos információs táblát és madárlakok
kihelyezését, valamint egy lábakon álló fecskevárat a Folyó utca páros oldalának balatoni végére. 

- kéri az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásának beszerzését.
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17. Körforgalomnál mûtárgy elhelyezése

- megtárgyalta a körforgalomnál elhelyezendõ mûtárggyal kapcsolatos képviselõi elõterjesztést, és azt támogatja. 

- kéri az autópálya felhajtónál lévõ körforgalom kezelõjének elvi hozzájárulását azzal kapcsolatban, hogy az elõter-
jesztõ által javasolt világoszlop mûtárgy elhelyezéséhez hozzájárulnak-e az Önkormányzat költségére.
Amennyiben a közútkezelõ hozzájárul, abban az esetben a képviselõ-testület a kérelmet újratárgyalja.

18. Debreczeni Tamás egyéni vállalkozó kérelme

- engedélyezi Debreczeni Tamás ev. részére a Zamárdi, Szent István utca déli oldalán lévõ paintball pálya
mûködtetésére bérbe adott terület bérleti szerzõdés 2024. december 31-ig történõ megkötését, három hónapos
felmondási idõ beépítésével. A képviselõ-testület fenti döntésével módosítja a 94/2021. (XI.3.) KT határozatát.

19. Balatonkör kerékpártúra megrendezése

- engedélyezi a Balatonkör kerékpártúra megrendezésére 2022. május 7-8, vírushelyzet miatt esetleg a 2022.
szeptember 17-18. idõpontokat.

20. Zamárdi, Harcsa utca 3441/6. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti kérelem (Tankó Attila és Pálinkás Péter

- engedélyezi a Zamárdi 3441/6. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai részére (Tankó Attila és Pálinkás Péter) 84+12 m2
nagyságú önkormányzati terület bérbe adását az ingatlanhoz kapcsolódóan, a hivatallal egyeztetve a terület
kijelölésérõl, határozatlan idejû szerzõdéssel, 60 napos felmondási lehetõség beépítésével.

21. Jankovics Élménypark Kft. bérleti kérelme

- nem engedélyezi Jankovicsné Stumpf Emília (Jankovics Élménypark Kft.) részére közterület használat biz-
tosítását (óriáskerék).

22. Il’Lago Kft bérleti kérelme

- engedélyezi az Il’Lago Kft. – MauroTenebruso tulajdonában lévõ üzlethelyiséghez kapcsolódóan a 2055/15. hrsz.-
ú ingatlanból további 5 év idõtartamra 100 m2 (5x20 m2) bérbe adását a helyi rendelet díjszabása alapján.

23. Média Aréna Kft bérleti kérelme

- a Média Aréna Kft. 10 db parti öltözõ bérletével kapcsolatban, amely a József Attila utcától az Orgona utcáig
szól, 350.000 Ft+infláció bérleti díjat állapít meg, 2022. évtõl kezdõdõen. 

24. Nánási Sailing Kft. bérleti szerzõdése

- Nánási Sailing Kft. 1000 m2 területre kötött szerzõdéssel kapcsolatban bérleti díjként 2.000.000 Ft+infláció
összeget állapít meg abban az esetben, ha erre a hatályos jogszabályok lehetõséget adnak.

25. Pollerek (parkolásgátló oszlopok) kihelyezése

- a 2019. évben beszerzésre került 3 db poller lehelyezésének költségeit a 2022. évi költségvetésben biztosítja.

- kéri, hogy a pollereket az elõzõ döntések alapján a Bácskai utcánál, a Kossuth Lajos utcánál és a Hausmann
étterem elõtt helyezzék le.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. február 15-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Bölcsõdével kapcsolatos döntés
- Zamárdi Város Önkormányzata „Új bölcsõde létrehozása Zamárdiban” címû pályázat keretében különféle

eszközök egyfordulós beszerzésére kiírt ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevõjeként a Fair Play Trade Kft.-t
(Budapest) hirdeti ki, az általa megajánlott  bruttó 17.476.730 Ft. összegben.

2. The Zam üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása 
- a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámon nyilvántartott, EU-s társfinanszírozással pályázati forrással

megvalósult „Többfunkciós kiállító és bemutatótér, valamint kereskedelmi helyiségek, valamint az azokhoz tar-
tozó területek” (Bérlemény) bérbeadás útján történõ hasznosítására 5 éves határozott idõtartamra és a
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Bérlemény üzemeltetésére vonatkozó szerzõdést a SZÍNFOLT FILM Filmkészítõ és Oktatási Szolgáltató Betéti
Társasággal ( Budapest) köti meg. 

- nem látja akadályát a THE ZAM további üzemeltetésével kapcsolatban, hogy a pályázat nyertese, a SZÍNFOLT
FILM Filmkészítõ és Oktatási Szolgáltató Betéti Társaság a létesítmény üzemeltetésére projektcéget hozzon
létre, ZAM Kft néven. 

- a Bt-vel +5 év bérleti jogviszony meghosszabbításától nem zárkózik el a késõbbiekben, de a szerzõdést most a
pályázatban kiírtak szerint kell megkötni. 

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2022. február 28-i  ülésérõl

A képviselõ-testület

1. 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztató

- a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételekrõl és kiadásokról szóló tájékoztatót elfogadja,
a 23.102.992 Ft beszedett bevételeket és a 100.145.223 Ft teljesített kiadásokat a 2022. évi költségvetési ren-
deletbe beépíti.

- Szita László könyvvizsgáló elmondta:  Felülvizsgálták az Önkormányzat 2022. évi költségvetésérõl szóló rendelet-
tervezetet és elõterjesztést. Vizsgálták a jogszabályi megfelelõséget, az elõirányzatok valódiságát ellenõrizték, a
bevételek és kiadások megalapozottságát is áttekintették. Vizsgálták továbbá a költségvetés egyensúlyi helyzetét.
A rendelet-tervezet határidõben beterjesztésre került, illetve mindazon információt és táblázatot tartalmaz, ame-
lyet a jogszabályok elõírnak, így megfelelõnek tartják tárgyalásra és elfogadásra. A központi támogatásból
mûködési támogatás jogcímen 278.925.000 Ft kerül átadásra, ez 40.000.000 Ft-tal több, mint elõzõ évben.

Kiegészítõ támogatások is várhatóak, elsõsorban a béremelések kompenzálását biztosítja.

Ez az összeg 19.202.000 Ft 2022. évben.

Az Önkormányzatot érinti a szolidaritási hozzájárulás is, amelyet a központi költségvetésbe kell befizetni, 12.663.000 Ft-
ot jelent 2022. évben.

A költségvetés még nem tartalmazza, illetve nem lehet biztosan tudni, hogy az iparûzési adó bevétel kiesés milyen
összeget fog jelenteni. Amennyiben évközben ez eldõl, akkor ez beépítésre fog kerülni a helyi rendeletbe.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, az elõzõ éviekhez hasonlóan. Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz. A
bevételek és kiadások tervezése megalapozott, a bevételekre az óvatosság jellemzõ. 

A költségvetés fõ összegei az alábbiak, amelyeket a könyvvizsgálat során ellenõriztek:

a) 1 104 100 791 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 721 312 872 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 617 212 081 Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 10 320 376 Ft finanszírozási kiadással,
e) 627 532 457 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelybõl belsõ forrásból 411 942 663 Ft a mûködési marad-

vány igénybevétele, 215 589 794 Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.
Mûködési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a mûködési költségvetési bevételeit 1 091 395 676 Ft-ban,
b) a mûködési költségvetési kiadásait 1 229 134 543 Ft-ban, ebbõl

ba) a személyi juttatások kiadásait 552 033 390 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelõ járulékokat 83 536 564 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 489 816 536 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 650 000 Ft-ban,
be) az egyéb mûködési célú kiadásokat 94 098 053 Ft-ban, ebbõl a mûködési célú pénzeszközátadásokat

16 944 000 Ft-ban, elvonások és befizetéseket 12 663 060 Ft-ban, a mûködési célú általános tartalékot 
64 490 993 Ft-ban,

c) a mûködési költségvetési egyenlegét 137 738 867 Ft összegben állapítja meg.
Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 12 705 115 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 492 178 329 Ft, ebbõl

ba) a beruházások összegét 321 293 837 Ft
bb) a felújítások összegét 134 165 000 Ft-ban állapítja meg.

Tehát a fentiek alapján a költségvetésrõl szóló elõterjesztést és rendelet-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra al-
kalmasnak találták a könyvvizsgálat során.-megalkotta 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022.
évi költségvetésérõl.
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2.Civil szervezetek 2022. évi támogatása

- 2022. évben a következõ civil szervezeteknek nyújt támogatást: 

• Zamárdi Petõfi SE 8.500.000 Ft
• Zamárdi Nõi Kar 330.000 Ft
• Fehér Imre 100.000 Ft
• Zamárdi Berkenye Kör Egyesület 250.000 Ft
• Balatonkör Kerékpáros Egyesület 600.000 Ft
• NABE zamárdi csoportja 650.000 Ft
• Máltai SZSZ zamárdi csoportja 150.000 Ft
• Zamárdi Református Egyház 200.000 Ft
• „Mozdulj Balaton” program (BFT)      100.000 Ft

3. Siófoki Állatvédõ Alapítvánnyal kötendõ feladatellátási szerzõdés

- úgy dönt, hogy az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátására a Siófoki Állatvédõ
Alapítvánnyal feladatellátási szerzõdés köt.

4. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde vezetõi álláshelyére pályázat kiírása
- pályázatot hirdet a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde intézménye intézményvezetõi álláshelyének

betöltésére

5. Taxiállomások igénybevételére irányuló kérelmek elbírálása
- a taxiállomások igénybevételére vonatkozó kérelmeket megtárgyalta és a 4 db kijelölt taxiállomásra közterület

használati szerzõdést köt Flaska Olivér (Zamárdi-1 db), Flaska Vilmos (Zamárdi-1db), Pataky Zsolt (Zamárdi 2
db) vállalkozókkal 2022. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig.

- A közterület használat – egyedi díjszabás szerinti – díja: 50.000,- F/taxiállomás/év.

6. GAMESZ által összeállított közterületi fakivágási ütemterv jóváhagyása 

- az ütemtervben szereplõ fák kivágása indokolt. Sokszor egészségesnek tûnõ fa is beteg és balesetveszélyes, ezt a
szakemberek tudják eldönteni. 

- a GAMESZ által összeállított fakivágási ütemtervet -megismerést követõen- elfogadja, a közterületi fák tulaj-
donosaként az ütemtervben szereplõ fák kivágásához és javasolt pótlásához hozzájárulását adja.

7. A Nemzeti Kulturális Alap által közhiteles nyilvántartásban szereplõ régészeti lelõhelyek tudományos célú
feltárására kiírt 207134/99. altéma kódszámú pályázaton való részvétel

- A Zamárdi-Rétiföldek (AZ 20408) lelõhely avar kori temetõ 2022. évi feltárására beadandó pályázatot támogat-
ja. 

- hozzájárul, hogy a régészeti feltárásra jogosulttal együttmûködve az Önkormányzat a megvalósuláshoz 1.050.000
Ft önrészt, plusz 24.500 Ft nevezési díjat, mindösszesen 1.074.500 Ft összeget biztosítson a 2022. évi költ-
ségvetésbõl a tartalék terhére.

8. Nemzetközi repülõs versenyrõl tájékoztatás

- Csákovics Gyula polgármester elmondta:Megkeresték külföldrõl, újraszervezik a repülõs versenyt, jelenleg 6
világvárossal van már szerzõdésük. Magyarországon Zamárdiban szeretnék ismét megrendezni a versenyt,
amely már nem Red Bull néven, hanem egy új néven fog szerepelni. Besenyei Péter mûrepülõvel találkozott
már ez ügyben, de sok nyitott kérdés van még. A Red Bull rendezvény egy igényes, fizetõképes, kulturált
tömeget vonzott a településre. Azt már az elején kikötötte, hogy csakis elõ- vagy utószezonban kerülhet
megrendezésre. A szervezõk 2022 júniusában a helyszíneket szeretnék bejelenteni, de a zamárdi helyszín is tel-
jesen nyitott még. Besenyei Péter szakmai részrõl segítené ezt a rendezvényt. Véleménye szerint 2023-ban lesz
aktuális ez a rendezvény.

9. Zamárdi Petõfi SE kérelme

- a zamárdi 2693. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, TAO-s pályázat keretében megvalósítandó mûfüves pálya
kialakításához mint tulajdonos, nem járul hozzá.

- az általános iskolánál lévõ mûfüves pálya felújítását tartja indokoltnak.

10. Schwarc Béla képviselõ tájékoztatás kérése (Római úti építkezéssel kapcsolatban)

Csákovics Gyula polgármester elmondta: A Somogy Megyei Kormányhivatalt már a munkálatok elején megkeresték.
Konkrét választ nem kapott Kormánymegbízott úrtól sem, pedig fontos lenne tudni, hogy hogyan kaphatott arra a terü-
letre építési engedélyt a tulajdonos. A területen ez az épület tájidegen. Ismét keresni fogja dr. Neszményi Zsolt urat ez
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ügyben. Jelenleg áramellátásra vonatkozó nyilatkozat még nem került kiadásra a tulajdonos részére. 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyzõ elmondta: A napokban kaptak tájékoztatást, mely alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal
nem lát szabálytalanságot az építkezésnél. 

A hivatal beadványa azt tartalmazta, hogy jogellenes egy ilyen épületet a területre építeni, erre azonban a vizsgálat nem
terjed ki.

Schwarc Béla képviselõ megbízása

- a zamárdi 079/5. hrsz-ú ingatlanon történõ építkezéssel kapcsolatban megbízza Schwarc Béla képviselõt, hogy a
Somogy Megyei Kormányhivatal felé eljárjon. 

11. Szilágyi Zsolt kérelme Zamárdi, Széchenyi utca 17. számú ingatlan elõtti terület burkolására vonatkozóan

- a közterület tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy Szilágyi Zsolt kérelmezõ a Zamárdi, Széchenyi utca 17.
számú ingatlana elõtt a vízelvezetõ árkot, valamint az árok és az ingatlan kerítése közötti területet gyephézagos
burkolattal lássa el.

12. Zamárdi, Széchenyi utcai közterület felülvizsgálata

- kéri a hivatalt, hogy vizsgálják meg Széchenyi utcában a közterületen lévõ fákat, bokrokat, amelyeket az ingat-
lantulajdonosok ültettek engedély nélkül. Ahol ilyet tapasztalnak, fel kell szólítani a tulajdonost annak
eltávolítására, 90 napos határidõvel.

- a Széchenyi utcai fizetõparkolást nem kívánja megszüntetni.

13. Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõben bérleti szerzõdései 2022. évben

- úgy dönt, hogy a Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõben bérleti szerzõdést 2022. évben csak olyan bérlõvel köt
az Önkormányzat, aki Zamárdi településen ingatlannal vagy ingatlanon tulajdoni illetõséggel, illetve ha-
szonélvezeti joggal rendelkezik. Jogosult a bérletre az is, akinek a Ptk. szerinti hozzátartozója felel meg az elõb-
bi feltételeknek. A fenti jogcímeket a 2021. évi bérlõk esetében a hivatal vizsgálja meg, és aki bérleti szerzõdést
kíván kötni és a feltételeknek megfelel, azzal a bérleti szerzõdés megköthetõ. 

14. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntések

- az alábbi tételeket javasolja a 2022. évi költségvetés módosításakor figyelembe venni:

- Általános iskolai mûfüves pálya felújítása, árajánlatok beszerzése

- Filmesek falára kézlenyomat készítése (kb. 100.000 Ft)

- Repülõs emlékmûhöz zászló beszerzése (kb. 100.000 Ft)

- az új termelõi piac hasznosítását meg kívánja hirdetni, és amennyiben így nem tudják hasznosítani, akkor
piacmestert bízzanak meg a piac mûködésének megszervezésére. 

15. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde konyhai eszközbeszerzése

- a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde konyhai eszközbeszerzésére biztosított 200.000 Ft-ot

1.000.000 Ft-ra megemeli a 2022. évi költségvetésben.

16. Zamárdi, Kiss Ernõ utca – Eötvös utcától a Bácskai utcáig tartó szakasz – parkoló kiépítése

- úgy dönt, hogy a Kiss Ernõ utca – Eötvös utcától a Bácskai utcáig tartó szakaszára – vonatkozásában mint tulaj-
donos a Zamárdi Parkolási Kft-n keresztül a parkolók kiépítésének tervezését és kivitelezését elrendeli.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2022. március 22-i ülésérõl

1. Javaslat siófoki székhelyû fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megrendelésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására

- megtárgyalta a siófoki fogászati alapellátási ügyelet ellátására, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

- az ajánlattételi felhívást, és az annak részét képezõ, eredményes közbeszerzési eljárás esetén a nyertes ajánlat-
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tevõvel kötendõ szerzõdés tervezetet az elõterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

- kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, az ajánlat-tételi felhívásban meghatározott feladatellátás idõtartama
alatt a 87 360 000 forint egybeszámított becsült értékbõl(nettó és bruttó ugyanannyi) a Zamárdi Város Önkor-
mányzatára esõ – összesen 6.158.880 Ft – összeg rendelkezésére álljon, melyhez az évente szükséges elõirányza-
tot az önkormányzat az éves költségvetéseiben tervezi.

2. Siófoki Tankerület intézmény átszervezési javaslata

- a javaslatot -miszerint: a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola zamárdi fela-
datellátási helyen (Zamárdi, Fekete István Általános Iskola) az igények alapján az ellátandó létszám a jelenlegi
60 fõ helyett 100 fõben kerül meghatározásra- elfogadja. 

3. Ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos adománnyal kapcsolatos döntés

- A beérkezett pénzadomány kizárólag az ukrajnai háborús esemény kapcsán 2022. február 24-én vagy azt
követõen Magyarországra érkezett, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkezõ menekültek ellátására
(étkeztetés, gyógyszer, hygiéniai felszerelések vásárlása, stb.) használható fel, abból pénzbeli támogatás nem
nyújtható.

- A beérkezett befizetéseket (adományokat) az Önkormányzat költségvetési számláján elkülönítetten kezeli, illetve
a 100.000 Ft-ot meghaladó adomány esetén az adományozóval az Önkormányzat megállapodást köt.

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2022. március 29-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Öltözõkabinok hasznosítása 2022. évtõl

- az öltözõkabinok felületének hasznosítására a bérleti szerzõdést a Hell Energy Kft.-vel tervezi megkötni. 

2. Zamárdi, Fecske utca (Vécsey és Knézich u. között), Káposztáskerti u. (Hársfa utcai csomópontjától számított
20 m-es szakaszán) aszfaltozási munkák végzése, valamint, a bölcsõde bevezetõ útjának kivitelezési munkáira
beérkezett ajánlatok bírálata.

- a fenti tárgyú munkák elvégzésére ismételt árajánlat bekérésére hívja fel a hivatalt, melyben a bölcsõdére
vonatkozó „bevezetõ útja” megnevezés változik a Római utca és Szélescsapás közötti terület térburkolattal
történõ ellátására. 

3. Zamárdi Csap utca, 7 sz. fõközlekedési út és Hársfa utcák keresztezõdésében található forgalomirányító lámpa
korszerûsítési munkái

- a Zamárdi Csap utca, 7 sz. fkl. út és Hársfa utcák keresztezõdésében található forgalomirányító lámpa kor-
szerûsítési munkáinak elvégzésre a legalacsonyabb ajánlatot adó SWARCO Kft. bízza meg bruttó 11.380.859 Ft
értékben. 

4. Zamárdi, Margó Ede sétánynak -Bácskai és Kecskeméti utca közötti szakasz - díszburkolatos formában történõ
átépítési munkáira beérkezett ajánlatok bírálata

- A Zamárdi Margó Ede st. -260 m hosszban 3,80 m szélességben a Bácskai és Kecskeméti utca közötti szakasz -
díszburkolatos formában történõ átépítési munkáinak elvégzésre a legalacsonyabb ajánlatot adó 2. sz. Mélyépítõ
Kft.-t bízza meg bruttó 35 496 500 Ft értékben. 

5. Zamárdi, Lenkei u., Laki B. u., Fortuna u., Benczúr u., és Csalogány utcák mart aszfalttal történõ kivitelezési
munkáira beérkezett ajánlatok bírálata

- a zamárdi Lenkei u., Laki B. u., Fortuna u., Benczúr u. és Csalogány utcák mart aszfalttal történõ kivitelezési
munkáinak elvégzésre a legalacsonyabb összesített ajánlatot adó Fecske Kft.-t bízza meg bruttó 10 077 698 Ft
értékben. 

- a Laki B. utca esetében megjelenõ 498.000 Ft, valamint a Lenkei u. esetében megjelenõ 679.800Ft hiányzó pénzü-
gyi keretet a 2022.évi elfogadott költségvetésben szereplõ Útfelújítási munkálatok (II.1.2.2) pénzügyi keret ter-
hére biztosítja.
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6. Zamárdi Város közigazgatási területein található útburkolati jelek felújító festési munkáira beérkezett ajánlatok
bírálata

- Zamárdi közigazgatási területein található útburkolati jelek felújító festési munkáinak elvégzésre a legala-

csonyabb ajánlatot adó PLASTIROUTE Kft.-t bízza meg bruttó 3.746.500 Ft értékben. 

7. Gireth Viktor és társai kérelme

az alábbiak szerint engedélyezi részükre a közterület-használatát:

- Gireth Viktor és Hausmann Ágnes részére a Zamárdi, Kecskeméti utca végén, a parti sétány mellett (a volt Party
fészek sarkán) szolgáltatási pont létesítése 2 db 3x2 m2 terület. Gireth Viktor mojito standot, Hausmann Ágnes
hotdog standot mûködtethet a területen, egységenként 250.000 Ft/szezon+infláció bérleti díjért, 10 év idõtar-
tamra.

- Hausmann Ágnes és Józsa Ákos a Kossuth utca végében a parti sétány mellett a rendezvénytér sarkában 2 db 3x2
m2 terület. Hausmann Ágnes hotdog standot, Józsa Ákos pedig mojito standot mûködtethet a területen, egysé-
genként 250.000 Ft/szezon+infláció bérleti díjért, 10 év idõtartamra.

- Huszár Viktória részére pedig 3x2 m2 nagyságú területet biztosít a képviselõ-testület a Klapka utca végén és szin-
tén egy 3x2 m2 nagyságú területet a Jegenye tér végén 1-1 mojito stand kialakítására, egységenként 

250.000 Ft/szezon+infláció bérleti díjért, 10 év idõtartamra.

- A Kossuth utcai rendezvénytéren a hotdog hûtõládát úgy kell kialakítani, hogy az ne zavarja a tér ren-
dezvényeinek forgalmát.

- A bérleti jogviszonyok idõtartama: 10 év, bérleti díj: 250.000 Ft/egység-stand/szezon.

8. 2022. évi vízimentési feladatok

- a Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesülettel kötendõ 2022. évi szerzõdés aláírását az elõzõ évekhez hasonlóan
jóváhagyja.

- a Bácskai utcai mólónál használt, tönkrement faház helyett jóváhagyja faház vásárlását a vízimentõk részére, az
általános tartalék terhére.

9. Zamárdi, Petõfi Sándor utca 1. – elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés
- megtárgyalta a Zamárdi, Petõfi Sándor utca 1. szám alatti, 2104/2 hrsz-ú ingatlan 258/632 arányú rész megvásár-

lására tárgyában érkezett elõvásárlási jogra vonatkozó megkeresést.
- Varga Béla tulajdonostárs mint eladó adásvételi ügyében elõvásárlási jogát nem kívánja érvényesíteni.

10. Zamárdi Parkolási Kft – beérkezett árajánlatok megtárgyalása
- megtárgyalta a Zamárdi, Petõfi Sándor utca 1. szám alatti iroda felújítására vonatkozóan benyújtott árajánla-

tokat.
- az iroda tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a Zamárdi Parkolási Kft. a 2. sz. Mélyépítõ Kft.-vel kössön

szerzõdést a felújítási munkák kivitelezésére, a beérkezett árajánlat alapján 10.006.769 Ft összegben.

11. Strand fesztivál bérleti szerzõdés-tervezet megtárgyalása
- a Strand fesztivál bérleti szerzõdés-tervezetét aláírásra jóváhagyja.

12. ZamJam rendezvény bérleti szerzõdés-tervezet megtárgyalása
- a ZamJam rendezvény bérleti szerzõdés-tervezetét aláírásra jóváhagyja.

13. Vizi László kérelme a zamárdi kõhegyi vízitársulattal kapcsolatos képviselõ-testület határozattal kapcsolatban
a 126/2022. (XI.30.) KT  határozatot módosítja az alábbi szövegrész törlésével:
„Ezen kívül a képviselõ-testület javasolja, hogy a kõhegyi vízitársulat által évekkel ezelõtt útfelújítás jogcímén
beszedett összegeket fordítsa a társulat az utak helyreállítására.”

14. Kocsis Nándor mûjégpálya létesítésével kapcsolatos kérelme

- mûjégpálya kialakítását abban az esetben tartja kivitelezhetõnek, amennyiben pályázati forrás is rendelkezésre
áll a megvalósításhoz. Amennyiben az elõterjesztõ konkrét adatokkal is tud szolgálni, úgy a bizottság ismételten
tárgyalni fogja a javaslatot.

15. Zamárdi, Fõ utca 124/A. számú ingatlan elõtti fakivágás (Keresztes Krisztián, Szalma Erika)

- engedélyezi a Zamárdi, Fõ utca 124/A. számú ingatlan kapubejáróba lévõ fa tulajdonosok általi kivágását. A
kivágott fa pótlása a GAMESZ véleménye alapján történjen.
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16. Zamárdi, Kiss Ernõ utca házszámozása

- a Kiss Ernõ utca házszámozási problémáival kapcsolatos elõterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket hozza:

- A „Kiss Ernõ utca” elnevezése a jelenlegi Kiss Ernõ utcának az Eötvös utca és a Bácskai utca közötti szakaszán fenn-
marad.

- A jelenlegi Kiss Ernõ utcának az Eötvös utca és a József Attila utca közötti szakaszára vonatkozóan új utcanév kerül
megállapításra.

- A jelenlegi Panoráma és Kiss Ernõ utcáknak a Harcsa utca és a Bácskai utca közötti szakasza egységesen „Panoráma
utca” elnevezésû lesz.

- Az Eötvös utca vonalában, a Margó Ede sétány mellett lévõ blokkok házszámozása az Eötvös utcához fog kapcsolódni.

- Az utcanevek fenti rendezéséhez illeszkedõ házszámozás ügyében Zamárdi város jegyzõje járjon el.

17. Lime Technology Kft. kérelme

- nem engedélyezi a Lime Technology Kft. részére Zamárdi településen elektromos rollerek kihelyezését és
bérbe adását. 

- felhívja a Lime Technology Kft. figyelmét, hogy a rollerek mozgási területét Zamárdira vonatkozóan korlátozzák,
amennyiben lehetõség van rá, illetve a településen ne hagyják el a rollereket a használatot követõen.

18. Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõ bérleti kérelmeinek megtárgyalása

- megtárgyalta a Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõ bérleti igényeire beérkezett kérelmeket és a 66/2022.
(II.28.) KT határozatát fenntartja, mely az alábbi:

úgy dönt, hogy a Zamárdi, Bácskai utcai kishajó kikötõben bérleti szerzõdést 2022. évben csak olyan bérlõvel köt az Önko-
rmányzat, aki Zamárdi településen ingatlannal, vagy ingatlanon tulajdoni illetõséggel, illetve haszonélvezeti joggal ren-
delkezik. Jogosult a bérletre az is, akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója felel meg az elõbbi feltételeknek. 
A fenti jogcímeket a 2021. évi bérlõk esetében a hivatal vizsgálja meg, és aki bérleti szerzõdést kíván kötni és a
feltételeknek megfelel, azzal a bérleti szerzõdés megköthetõ.

- a vitatott, 6 db igény (21-es, 30-as, 32-es, 38-as, 39-es, 40-es) esetében úgy dönt, hogy mivel egyik kérelmezõ sem
felel meg a fenti feltételeknek, ezért a soron következõ igénylõvel kell szerzõdést kötni.

- A cégnéven bérelt hajóhelyek vonatkozásában elõterjesztett kérelmeket a képviselõ-testület elfogadja (5-ös, 47-
es, 20-as, 8-as, 28/B. hely).

- a 18. és 19. hajóhelyet továbbra is vendéghajó kikötõhelynek tartja fenn.
- kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg azokat a nagy méretû hajóbérleti helyeket, amelyek bérlõi két hajóhelyet foglal-

nak a méretük miatt. Amennyiben így van, akkor arra a bérleti szerzõdést két hajóhelyre kell megkötni. 
- kéri, hogy a jövõben a fentiekben meghatározott feltételek vizsgálatát követõen kössön a hivatal bérleti

szerzõdést a bérlõkkel.
19. Zamárdi, Kossuth Lajos utcai rendezvénytér 

- egyetért azzal, hogy a rendezvénytér keleti és nyugati oldalán lévõ 5-5 darab faház kerüljön az eredeti állapot
szerinti visszaállításra. 

- A keleti oldalon lévõ faházak bérleti díja a szezonban: 300.000 Ft/db, a nyugati oldalon lévõ faházak bérleti díja
a szezonban pedig 500.000 Ft/db. 

- A rétest, valamint a kürtõskalácsot árusító vállalkozó a Rozé fesztivál ideje alatt plusz bérleti díjat fizessen, egyéb
rendezvények idejére pedig szüneteltesse az árusítást.

Matyikó Zsuzsa

VÁLASZTÁS

Zamárdi Város Önkormányzata megköszöni

Zamárdi választópolgárainak az országgyûlési

választásokon és népszavazáson való aktív

részvételt. Köszöni a hivatali dolgozók,bizottsági

tagok, megfigyelõk lelkiismeretes munkáját.

Választási adatok:

Névjegyzékben szereplõ választópolgárok száma
a feldolgozott szavazókörökben: 2 046

• Megjelent: 1 501 fõ (73,36%)

• Nem jelent meg: 545 fõ (26,64%)
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RÖVID HÍR

KOMMENTÁR NÉLKÜL
Sajtónyilatkozat

B my Lake - A Balaton Sound szervezõinek közleménye

Bölcsõde

Helyszíni bejárást tartott Witzmann Mihály or-
szággyûlési képviselõ és Szajcz Adrián, a Somogy
Megyei Közgyûlés alelnöke, közösen a zamárdi
civil szervezetek vezetõivel az elkészült bölcsõdé-
ben.
Csákovics Gyula polgármester a helyszínen úgy
fogalmazott, hogy a város jövõbe vetett hitét jel-
képezi az új létesítmény.

Zamárdi Város Képviselõ-testülete határozottan tiltakozik az ellen, hogy a 
B my Lake fesztivál a Balaton Sound rendezvénybe legyen integrálva.
Az elõzetes egyeztetések során a szervezõk ígéretet tettek arra, hogy a B my Lake fesztivál nem
Zamárdiban kerül megrendezésre.
Ezzel kapcsolatban a szervezõk semmiféle tájékoztatást nem adtak a 
képviselõ-testület részére, a szerzõdés megkötése után tettek lépéseket a rendezvény megtartására.
A képviselõ-testület kéri a B my Lake azonnali törlését a Balaton Sound programjából.
Zamárdi, 2022. március 30.

Csákovics Gyula
polgármester

A Balaton Sound szervezõiként szeretnénk rea-
gálni Zamárdi képviselõ-testülete által a 2022. 03.
30-án kiadott sajtóközleményre.

A korábbi közléseinkkel összhangban szeretnénk
továbbra is hangsúlyozni, hogy nem szervezünk
B my Lake fesztivált sem önállóan, sem a Balaton
Sound keretei között Zamárdiban, és nem fo-
gunk a jövõben sem. 
A 2022-re szervezett B my Lake fesztivál hivata-
losan elmarad, a még kint lévõ jegyek és bérletek
egytõl-egyig visszatérítésre kerülnek a következõ
egy hónapban.
Szeretnénk leszögezni, hogy egy partneri együtt-
mûködés jött létre a Sziget Zrt. és a B my Lake-
et korábban szervezõ VOLT Produkció Kft. kö-

zött, amely arról szól, hogy a B my Lake, mint
brand, mint a fesztiválpiacon jól ismert márka el-
nevez két színpadot a Soundon.
Ez a kommunikációs együttmûködés sem a Bala-
ton Sound hangerejét, programkoncepcióját, sem
az elhelyezett színpadok számát, a tervezett fellé-
põk körét nem befolyásolja.
Ugyanakkor figyelembe véve a képviselõ-testület
ezzel kapcsolatos fenntartásait, a kommunikáció-
ban használt „B my Lake jön a Balaton Soundra“
reklámszlogent a jövõben nem fogjuk használni,
és a kampányban sem fogjuk szerepeltetni. Ez
együttmûködés során a B my Lake márkát más
formában terveznénk megjeleníteni.
2022. 03. 30.

Sziget Zrt.
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Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretnénk megköszönni a példátlan összefogást ebben a nehéz helyzetben, amit az ukrán
menekültek ellátásához mind tárgyi, mind anyagi segítség terén önzetlenül nyújtottak! Továbbá külön
köszönet a Szántód Gyógyszertárnak és a siófoki Régi Gyógyszertár által nyújtott gyógyszer
adományokért, amely megkönnyítette a betegek ellátását.  A Kõröshegyen összegyûjtött és
Kadlicskóné Ildikó és társai által adományozott tisztasági szereket, pelenkákat, illetve ruhanemûket
is sikerült kiosztani. 
Hálás köszönet mindenkinek:

Zamárdi Családsegítõ Szolgálat és Zamárdi Védõnõi Szolgálat nevében

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, hogy 2022. évben ismét sor kerül a kutyák összeírására a Zamár-
di Polgármesteri Hivatalban, mely 3 évenként kötelezõ.

A 2019. évi összeíráson már bejelentett kutyákra vonatkozóan a rövidebb tartalmú táblázatot, az új,
még eddig be nem jelentettekre
pedig a részletesebb nyilatkoza-
tot kell kitöltve leadni a hivatal-
ban.

A nyilatkozatok beszerezhetõek
a Polgármesteri Hivatalban
(Zamárdi, Szabadság tér 4. por-
ta), illetve a Zamárdi Hírmondó
mellékleteként fog szerepelni,
továbbá a  honlapról is letölthe-
tõ. 
A nyilatkozat leadási
határideje:

2022. január 3 - tól
2022. május 31. 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

Álláshirdetés vendéglátásba

Fiatalok, diákok jelentkezését várom, pultos és

asztal leszedõ munkakörök betöltésére.

Konyhai feladatokra is keresek munkatársakat,

versenyképes fizetésért.

Elter Imre 30 9945590
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

FELHÍVÁS A BALATON SOUND IDEJÉN SZABAD SZÁLLÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK
LEHETÕSÉGÉRE

Zamárdi Város Önkormányzata, a Zamárdi Tourinform Iroda és a Sziget Zrt. együttmûködésében
lehetõséget biztosítunk megjelenésre minden regisztrált / engedéllyel rendelkezõ / nyilvántartásba
vett szállásadó részére a fesztivál honlapján https://balatonsoundszallas.hu/ oldalon.
A megjelenéshez szükséges:

- szálláshely ára a fesztivál idején fõ/éj feltûntetésével
- szálláshelyrõl jó minõségben készített fotók ( legalább 5 db ) 
- jelentkezéseiket e-mailben a Tourinform irodának juttathatják el a

zamardi@tourinform.hu e-mail címre
- további, az együttmûködés feltételeivel kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén a

zamardi@balatonsound.hu e-mail címre várják megkeresésüket a szervezõk

Együttmûködésükre feltétlenül számítunk!

BALATON SOUND KEDVEZMÉNYES LAKOSSÁGI BÉRLETEK 

2022. évben tájékoztatjuk a kedves zamárdi lakosságot a kedvezményes bérletek értékesítésérõl a
BALATON SOUND fesztivál esetében:

- kedvezményes bérletek száma: 300 darab
- ára 2022-ben: 45.000 Ft 
- a feliratkozás ideje: 2022. május 16- június 19.
- jelentkezés személyesen a Tourinform Irodában nyitvatartási idõben személyigazolvány,

lakcímkártya felmutatásával, e-mail cím megadásával
- a bérletet csak Zamárdi állandó vagy tartózkodási hely lakcímmel rendelkezõ személy

igényelheti és használhatja fel a rendezvény idején
- a bérlet névre szól és nem átruházható
- fizetés: a regisztrációt követõen e-mailben kapott információk alapján online bankkártyával 
- a rendszer a kifizetésnél 3,5 %-os kezelési költséget számol fel
- a jelentkezés leadását követõen a visszaigazolás és a fizetési lehetõség 10 napig érvényes
- ha bármi kérdése van a bérletekkel kapcsolatban, közvetlenül érdeklõdhet a

jegy@balatonsound.hu címen, az ügyfélszolgálatos kollégák készségesen válaszolnak 

Bármilyen további egyéb kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre elérhetõségeink bárme-
lyikén!

FELHÍVÁS A RENDEZVÉNYTÉREN TALÁLHATÓ FAHÁZAK SZEZONÁLIS BÉRLÉSÉRE
VONATKOZÓAN

Várjuk azon zamárdi vállalkozások jelentkezését, akik az idei szezonra kitelepülési szándékkal a
rendezvénytéren található faházak bármelyikét szeretnék kibérelni.
További információ, feltételek és jelentkezés a Tourinform iroda részére a
 zamardi@tourinform.hu e-mail címre küldött írásos bemutatkozó alapján lehetséges.
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Rendezvények

Május 21. DM Balaton Run futóverseny 
Bõvebb információ: https://futas.maratonman.hu/

Május 28-29. Gyermeknap 
Helyszín: Rendezvénytér, 10:00-16:00
Május 28. szombat 

10:00 Bogár muzsika mûsora
11:00 Irány a cirkusz! – a PESTI ZENÉS SZÍNPAD elõadása
12:00 Hot-dog, palacsinta
13:00 Roli bohóc mûsora 
15:00 Bûvész mûsor 
10:00-15:00 Magna Hungaria Íjász Egyesület 
10:00-16:00 CsupaCsoda Vándor játszótér
Kézmûves foglalkozás
Lufihajtogatás
Vöröskereszt szûrõprogram
Ugrálóvár
Május 29. vasárnap 

Túra a Diászó-völgybe és a Vaskereszthez
A túra várható idõtartama 3 óra.
Indulás 14:00-kor a Szabadság térrõl

További információ: Zamárdi Tourinform Iroda
zamardi@tourinform.hu
Tel.: 84/345-290

Június 4.   Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny

A korábbi évekhez hasonlóan idén is számítunk családok, baráti társaságok, vendéglátó egységek, vál-
lalkozók, civil szervezetek részvételére a 2022. június 4-én megrendezésre kerülõ Pünkösdi szezonnyitó és fõzõ-
verseny rendezvényen, amely idén is a Rendezvénytéren (Kossuth Lajos utca vége) kerül megrendezésre.

Minden csapat jelentkezését 2022. május 30-ig várjuk elérhetõségeink bármelyikén.
Helyet elfoglalni a rendezvény napján 10 órától lehet, sátrat, tûzifát, asztalt, padot biztosítunk, utóbbiakra az
igényelt mennyiséget kérnénk mielõbb leadni szíveskedjenek.
Az alapanyagokról, egyéb kellékekrõl mindenkinek magának kell gondoskodni.

Várjuk a visszajelzéseket!
Program:
13:00 Fõzõverseny indulása
13:00 Moccantó játszoda
13:30 Mese elõadás
14:30 Hagyományõrzõ bemutató
15:00 Dudás András mûsora
15:45 Tabi fúvószenekar
16:30 MEGGYES CSABI 
17:30 Kudumba show
18:30 Fõzõverseny eredményhirdetése
19:00 J.A.M. SHOWBAND  
Szörf szimulátor
Kézmûves foglalkozás
Vöröskereszt szûrõprogram
Ugrálóvár
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Nyári rendezvények:

Június 12. Tájház idõszaki kiállítás megnyitója

Június 24. 21:00 Szent Iván éjszakája 

Június 25. Térzene a Magyar szabadság napja alkalmából
Helyszín: Szabadság tér

Július hónapban minden szerdán 8:00-tól Erdei túrák honismereti látnivalókkal
Indulás a Szabadság térrõl. Bõvebb információ: Tourinform Iroda +36 84 345-290

Június 29-július 2. Balaton Sound fesztivál
Bõvebb információ: https://balatonsound.com/hu/

Július 8-augusztus 20-ig minden pénteken és vasárnap ingyenes animáció és játékpark
Helyszínek: Zenepavilon, Jegenye tér, Rendezvénytér, Táncsics utca
Bõvebb információ: Tourinform Iroda +36 84 345-290

Július 15-17. Klassz a pARTon!
Helyszín: Balaton- part
https://www.klasszaparton.hu/hu/

Július 21-24.  VIII. Rosé fesztivál

Helyszín: Rendezvénytér 
Július 21. csütörtök

18.00 Vonulás a Szabadság térrõl a rendezvénytérre. Együttmûködik a Richter Flórián cirkusz és  Zamárdi
Petõfi SE Lovas szakosztálya. 
18:20 Megnyitó, beszédek
Közremûködik a Sulyom néptáncegyüttes
19:00 Csepregi Éva
20:00 Szikra László StandUp Comedy
21:00 ISMERÕS ARCOK
23:00 Dj Dominique
Július 22. péntek

19:00 Szikra László
20:00 HANGÁCSI MÁRTON
21:30 ÉLIÁS GYULA KVARTETT
23:00 Dj Dominique
Július 23. szombat

19:00 FunThomas Band
20:00 Szikra László 
21:30 CARAMEL
23:00 Dj Dominique 
Július 24. vasárnap 

19:00 Szikra László
19:30 KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI
20:30 Szikra László StandUp comedy
21:00 LGT emlékzenekar
23:00 Dj Dominique 
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Július 28-30. ZamJam 
Bõvebb információ:https://zamjam.hu/ 

Július 29-31. Balaton átevezés www.balatonatevezes.hu
Július 30., szombat az átevezés idõpontja (Táv: 8 km; Zamárdi-Tihany-Zamárdi). 
Péntektõl vasárnapig egy háromnapos sportfesztivál egészíti ki a programot.

Augusztus 4-7. XX. Balatoni Játszadalom
Helyszín: Rendezvénytér
Augusztus  4.: Hagyományok napja - benne Berenhidai Huszár Péter baranta csapat, Garagulya gólyalába-
sok, táncház. 
Augusztus 5.: Versenyek napja - benne Balatoni hétpróba verseny, játék vitorlás-verseny, kvíz vetélkedõ, flat-
land bmx-bemutató, boogie-woogie zongoraverseny 
Augusztus 6: Szív napja - benne Balaton Szíve alkotás a vízben, kudumba dobshow, Langaléta garabonciá-
sok, M.É.Z.-koncert 
Augusztus 7.: Családok napja - benne Magyar Népmese Színház, kutyaidomárok, vásári komédiások, perec-
korona, Brass Band-koncert. 
Mindennap játékpark, kézmûveskedés.
További információ: Zamárdi Tourinform Iroda
zamardi@tourinform.hu,   gal.peter@zamardi.hu
Tel.: 84/345-290, 30/332-5009

Augusztus 13. VIII. Svert Kupa- DELL túraverseny 
Helyszín: Bácskai utcai kikötõ
Bõvebb információ: https://www.svertkupa.hu/home
Augusztus 18-21. STRAND fesztivál 
Bõvebb információ:https://strandfesztival.com/hu/ 
Augusztus 20. Nemzeti ünnepi programok
8:30 Városi ünnepség
Helyszín: Millenniumi emlékmû 
19:00 HUNGARIAN RHAPSODY
21:00 The FREAKEND 
Helyszín: Rendezvénytér
További információ: Zamárdi Tourinform Iroda
zamardi@tourinform.hu
Tel.: 84/345-290
Szeptember 3. Hosszú Gyula Kettesfogathajtó emlékverseny 
További információ: Zamárdi Tourinform Iroda
zamardi@tourinform.hu
Tel.: 84/345-290
Szeptember 3. Vízi hálaadás
További információ: Zamárdi Tourinform Iroda
zamardi@tourinform.hu
Tel.: 84/345-290
Szeptember 10. IV. Zamárdi Plain- Art alkotó tábor záró kiállítása 
Bõvebb információ: Fehér Imre festõmûvész
Szeptember 17. Madárijesztõ készítõ verseny
További információ: Zamárdi Tourinform Iroda, NABE Zamárdi
zamardi@tourinform.hu, zamardi.nabe@gmail.com
Tel.: 84/345-290



2022. március-április 19.oldal Zamárdi Hírmondó

ZamJam 2022. július 28-29-30.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Kisváros nagy szívvel (2008-2018 ) 1.500 Ft
- „Eltûntek mint az avarok…” 2.500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- kulcstartó, hûtõmágnes (fa, mûanyag), bögrék, pólók

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

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

OTP SZÉP kártyát elfogadunk

Nyitvatartásunk:
Május 14-ig hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig
Május 15-tõl hétfõtõl péntekig 9:00-17:00 óráig, szombaton 9:00-13:00 óráig állunk kedves Ügyfeleink ren-
delkezésére.

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

Balaton Sound Fesztivál

A Balaton Sound fesztivál idõpontja: 2022. jún. 29., Sze – 2022. júl. 2., Szo
Információk: https://balatonsound.com/hu/

A lezárásokkal, behajtási engedélyekkel kapcsolatos térképeket a
Hírmondóban középen, színes különálló belívként megtalálják.

Július utolsó napjaiban új és igazán hiánypótló
programmal bõvül a Balaton nyári kínálata. Indul a
ZamJam. A szervezõk szándéka szerint butik mére-
tû és Zamárdi több pontját érintõ, minõségi fesztivál
fõ helyszínére, a vízparti térre naponta néhány ezer
vendéget várnak, elõzetesen is utalva az esemény
ünnepi, nyaralást idézõ hangulatára. A város többi
pontján zajló programok belépõjegy nélkül látogat-
hatók.

A MOL Nagyon Balaton színpadon különleges kon-
certek várják a közönséget. Július 29-én egy igazi
klasszikus világsztár, a Kool and the Gang a fõ fel-
lépõ, elõttük a Szikora Róbert vezette, idén 40. szü-
letésnapját ünneplõ R-Go lép fel. Másnap Geszti
Funky címmel Geszti Péter, Váczi Eszterrel és a
Jazz + Az fúvósaival kiegészülve a mûvész élet-
mûvének „alkalomhoz illõ” darabjait mutatja be, a
Jazz + Az és a Rapülõk programját is megidézve.
Elõtte egy igazi, hazai legenda, Charlie koncerte-
zik. A záró este fõszereplõje a többszörös Grammy-
díjas slágergyáros amerikai-jamaicai származású
Shaggy lesz. Elõtte az osztrák roma-jazz-elektro
banda, a Deladap lép fel. A Random Trip csapata
vállalta, hogy a mûfajhoz illõ programmal és vendé-
gekkel készül a színpad nyitó produkciójaként. Ve-
lük lesz mások mellett Dés László,Péterffy Lili,
Berkes Olivér és Nagy Kristóf. A ZamJam fõ hely-
színén a házigazda DJ-knek sok-sok, emlékezetes
balatoni nyarat köszönhetünk.

Jazz a parton
Napközben a vízparti MOL Nagyon Balaton Terasz

az egyik igazán fontos hely, ahol fröccsel a kézben
várhatjuk az esti koncerteket. „Séf a parton” címmel
naponta más-más séf gondoskodik a kulináris él-
ményekrõl, a Budapest Jazz Club
(https://www.bjc.hu/) pedig a helyhez leginkább illõ
koncertekkel várja a közönséget. Itt lesz Micheller
Myrtill és a Pintér Tibor Duo, Sárik Péter Trio
feat. Berki Tamás, az Orbay Lilla Quintet, a
Pocsai Kriszta Quartet, az Oláh Krisztián Quartet
és a Szõke Nikoletta Quartet.Az esti órákban a
hely rezidens dj-i állnak színpadra.

Kilátó koncertek
A déli part egyik legszebb kilátása nemcsak a
Zamárdi parthoz, de a kõhegyi kilátóhoz kötõdik.
Pincesor és szõlõk mellett jutunk fel a 218 méteres
magaslatra, ahonnét szinte az egész északi partot
megcsodálhatjuk, elõtérben a Balaton fenségesen
csillogó víztükrével. Innen Tihany és Badacsony is
megmutatja összetéveszthetetlen sziluettjét. Ezen
a helyen a Kilátó Terasz kertjében naponta egyszer,
17 órakor koncerttel várják a közönséget. Az elsõ
este Little G Weevil, másnap Lovasi András,
szombaton pedig Járai Márk lép fel, Cseh Tamás
estjével.

Tilla a házigazda
A ZamJam házigazdái között sok-sok helyi lakos
mellett hírességek is szerepet vállalnak, azok, akik
törzsvendégnek számítanak a városban. „Nem ti-
tok, hogy minden évben itt vagyunk pár hetet a fele-
ségemmel és a gyerekeimmel. Igazi déli partinak
vallom magam, aki papucsban és pólóban jár, aki
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hekket és lángost eszik és aki legjobban
Zamárdiban szeret úszni, pecázni és pingpongozni.
A ZamJam szervezõi minden bizonnyal ezért kértek
fel épp engem, hogy legyek az induló fesztivál házi-
gazdája. Minél több idõt is szeretnék ott lenni majd!”
– mondja Tilla, aki a tervei szerint ezt a hétvégét is
Zamárdiban tölti majd.

ZamArt
A ZamJam a zene és az irodalom mellett a kortárs
képzõmûvészetre helyez nagy hangsúlyt. Az ese-
mény teljes arculata Bereczki Kata
(http://www.katabereczki.com) munkája. Az õ, Ba-
laton-tematikájú képei a fõ helyszínen és Zamárdi
közterületén is láthatóak lesznek a ZamJam idején.
A képzõmûvészeti tematikát jegyzõ Lobenwein Ga-
léria (https://www.facebook.com/lobenweingale-
ria/) Bereczki Kata mûvei mellett régi idõk balatoni
plakátaiból rendez tárlatot és más, kortárs mûvé-
szek is készülnek különleges kiállítással ezekre a
napokra. A ZamArt részletes programja a követke-
zõ hetekben bõvül.

Best of Balaton a ZamJam-en!
A ZamJam – MOL Nagyon Balaton Színpad egyik
fontos programja a Best of Balaton (https://bestof-
balaton.hu) idei gyõzteseinek bemutatása. A 2021-
ben indult produkció, a Balatonhoz erõsen kötõdõ,
hiteles mûvészek és celebek (https://bestofbala-
ton.hu/kuratorok/) személyes ajánlása alapján ta-
valy 50, idén pedig újabb 20 témára irányítja a kö-
zönség figyelmét. A Best of Balaton a ZamJam
vendéglátás kínálatában is szerepet kap: a hely-
színen a legjobb balatoni borászatok, neves és
szeretett balatoni éttermek gondoskodnak a kö-
zönségrõl. A résztvevõk listáját a szervezõk ké-
sõbbre ígérik.

Venom lemezkertje – Rozmaring terasz
A ZamJam célja, hogy bemutassa azokat a helye-
ket, éttermeket, teraszokat, amelyekre büszkék a
helyiek, amelyeket messzirõl jött turisták is gyakran
felkeresnek. Az egyik ilyen „kedvenc” a Rozmaring
Kert, ahol napközben házigazdaként DJ Venom és
az általa meghívottak mutatják be kedvenc lemeze-
iket. A dj-k kizárólag csillogó fekete vinylekrõl ját-
szanak majd, ismert, vagy kevésbé ismert arcok
pedig megmutatják, milyen zenei kincsek rejtõznek
otthon a lemezes polcukon, mi pedig közben fröcs-
csel a kézben készülhetünk az estére.

Líra Irodalmi Terasz
A ZamJam partnere, a Líra Könyv Zrt. erre a három
napra Zamárdiba hívja szerzõi színe-javát.
A Líra Irodalmi Terasz könyvbemutatókkal, dediká-
lásokkal, közönségtalálkozóval, felolvasásokkal
várja a vendégeket Zamárdiban is. Délutánonként
ismert szerzõk legfrissebb köteteivel beszélgeté-
sekre várjuk az irodalom szerelmeseit. Az irodalmi

teraszon a programok mellett az érdeklõdök meg-
találhatják az elmúlt évek könyvújdonságait a hely-
színre települõ Líra könyvesbolt kínálatában.

WAMP
Július 30-án, szombaton a WAMP kortárs design
vásár Zamárdiba hozza el a magyar tervezõk ter-
mékeit. A ruhák, ékszerek, kiegészítõk, lakberende-
zési tárgyak,gasztro finomságok színes kavalkádjá-
ban találkozhat egymással alkotó és vásárló, krea-
tív szakember és érdeklõdõ laikus.

Mutassuk meg Zamárdit!
A ZamJam programja a következõ hetekben folya-
matosan bõvül. Túrákat, sport- és családi progra-
mokat tervezünk szerte a városban, amihez a szer-
vezõk várják a helyiek közremûködését, ajánlatait
is. Ha van olyan program, amit a saját teraszán szí-
vesen megmutatna valaki, várják a javaslatokat.
Ugyanígy része lehet a ZamJam kínálatának, ha
egy étterem, kávézó, fagyizó kedvezményekkel,
kedvességekkel várja a ZamJam vendégeit. Az öt-
leteket, ajánlatokat az info@molnagyonbalaton.hu
címen várják a szervezõk.

A fesztiválváros új arca
„Zamárdi 2006-ban adott otthont elõször az EFOTT-
nak, egy évvel késõbb itt indult el a Balaton Sound,
2013-ban pedig a STRAND Fesztivál. Ezek az ese-
mények Zamárdi, a Balaton és Magyarország turisz-
tikai életében is meghatározó szereplõk. A ZamJam
célja, hogy a város egy más arcát is megmutassa a
hozzánk érkezõknek és ünnepi hangulatot hozzon
azoknak is, akik itt laknak, vagy helyben nyaralnak.
Erre a három napra szeretnénk ünnepi díszbe öltöz-
tetni Zamárdit, kinyitni a teraszokat és egy a régió-
ban hiánypótló programmal ajándékozni meg a kö-
zönséget.” – mondta el Csákovics Gyula, Zamárdi
polgármestere.

Ünnepi pillanatokat ígérnek a szervezõk
„A MOL Nagyon Balaton tizedik alkalommal irányítja
a figyelmet erre a régióra. 2013-ban, a MOL Nagyon
Balaton indulásakor célul tûztük ki, hogy a Balaton
legnívósabb kulturális eseményeit gyûjtjük egy er-
nyõ alá és arra biztatjuk az erre vállalkozókat, hogy
indítsanak újabbakat. A ZamJam a szándékunk sze-
rint egy olyan új, nívós esemény, amely képes arra,
hogy Zamárdi és a Balaton hírnevét tovább erõsítse
és ünnepi pillanatokat jelentsen a hozzánk érkezõk-
nek.” – mondja Fülöp Zoltán és Lobenwein Nor-
bert, a VOLT Produkció vezetõi.

„A Geszty Funky egy Balatonra és funky-ra hang-
szerelt koncertest lesz, amiben Repülõk, Jazz +Az,
és Gringo Sztár dalokat fogunk játszani. A dalok ab-
szolút a funky-feeling jegyében szólnak majd. Ezért
is Váci Eszter lett a vendégem, akivel a Jazz+Az-ban
együtt zenéltünk – illetve a Jazz + Az fúvósai jön-



Idén nem egyszerûen csak visszatér Zamárdiba a

STRAND Fesztivál, de a szervezõk a megszokott szín-

vonalú nemzetközi kínálattal készülnek a négynapos

Balaton-parti programra. A korábban bejelentett vi-

lágsztárokon felül idén a Nagystrandon lép fel Sean

Paul, a Clean Bandit, Alvaro Soler és a francia house

DJ, Kungs is. A STRAND Fesztivál korábban beje-

lentett elõadói közt olyan fesztiválsztárokat találunk,

mint Parov Stelar, Tom Walker, Sam Feldt és a The

Stickman.Nagykorú lett idén az egyik legnépszerûbb

hazai zenekar. A 18. születésnapot a STRAND Fesz-

tiválon saját nappal ünnepli a Halott Pénz és közön-

sége: 18 koncert és program várja a Halott Pénz Fesz-

tivál vendégeit augusztus 20-án Zamárdiban. Mások

mellett Krúbi, a ByeAlex és a Slepp, Dzsúdló és a

hiperkarma, tábortûz és kertmozi is szerepel az egész

napos programban, amelynek része a Balaton legna-

gyobb tûzijátéka is. Az elsõ 500 db belépõ kedvezmé-

nyes áron váltható.Az augusztus 20-i line-upot a zene-

kar tagjai személyesen állították össze: 18 koncert és

program várja a fesztiválozókat Zamárdiban, az ün-

nepnapot pedig egy Halott Pénz koncert zárja A Ha-

lott Pénz Fesztivál születésnapi, 24 órás buliján a

STRAND-on Beton.Hofi mellett a Blahalouisiana, a

ByeAlex és a Slepp, Dzsúdló, a hiperkarma, a Hõsök,

az Irie Maffia, Krúbi, a Mary Popkids, Ohnody és a

Supernem is koncertet ad, de születésnapi parti is vár-

ja a közönséget Dedmani, Venom, Columbo,

Andro,Izil és Monkeyneck vezetésével.A megunhatat-

lan Tábortûz helyszín házigazdája idén is Járai Márk,

akinek meghívott vendégei az éjszakai órákban lép-

nek fel, de a hét során vele is találkozhatunk majd a

Tábortûz elõadójaként. Különleges módon a Filmio

Kertmoziban pedig ugyancsak a Halott Pénz szervezi

a programot.
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nek kiegészíteni a szokásostól nagyon eltérõ kon-
certet. Mert bár van egy Best of Geszti koncertsoro-
zatom, de ez teljesen más lesz, ugyanis ezt a dallis-
tát nem játsszuk máshol. Ráadásul itt fogjuk elõször
bemutatni a legújabb LGT feldolgozásunkat, az Em-

bertelen dalt – ami egy embertelen funky volt erede-
tileg is, de most hozzá teszünk egy kis rapet, hogy
kikeverjünk belõle egy jó kis nyári slágert.” – mond-
ta Geszti Péter

Kedves Zamárdiak!

Július utolsó napjaiban egy új esemény indul útjára
Zamárdiban. A ZamJam városi programjai több
helyszínen, többnyire napközben zajlanak, akusztikus
és jazz-koncertek, irodalmi- és gyerekprogramok, ki-
állítások, vásárok várják a vendégeket. 

A színes és színvonalas programkínálat mellett a
ZamJam nem titkolt célja, hogy a hozzánk érkezõk-
nek bemutassuk Zamárdit, azokat a helyeket, ame-
lyekre büszkék vagyunk. Éppen ezért arra biztatjuk
Önöket, ha bármi figyelmességgel készülnek erre a
három napra, küldjék el nekünk, és mi a honlapunkon

hírt adunk róla. Legyen szó egy ZamJam menürõl,
vagy bármi kedvességrõl, amely a helyiek vendégsze-
retetét mutatja. Természetesen annak is örülünk, ha
bármilyen programmal (kiállítás, játszóház, minikon-
cert, irodalmi program) várják a vendégeket, errõl is
örömmel adunk hírt!

Szeretettel várjuk a Zamárdiban mûködõ kávézók,
éttermek, teraszok, fagyizók jelentkezését május 20-ig
itt. Mutassuk be Zamárdit!

www.zamjam.hu

https://zamjam.hu/mutassuk-meg-zamardit/

STRAND FESZTIVÁL 2022.augusztus 18-21.

„Sokszoros ünnep az idei. Örülünk, hogy két év kihagyás

után végre egy olyan STRAND fesztiválra készülhetünk,

amit régóta vár a közönség és a fellépõink. Augusztus

20-a alkalmából a Balaton legnagyobb tûzijátékát ter-

vezzük Zamárdiban, de a Halott Pénz születésnapi

show-ja megkoronázza a fesztivál programját” – mond-

ta el Lobenwein Norbert, a VOLT Produkció vezetõ-

je.A fesztivál szervezõje, a VOLT Produkció minden

márciusban, áprilisban és májusban megvásárolt bér-

letbõl 1000 forinttal az Ukrajnából menekülõket segí-

ti az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül.
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ÓVODAI HÍREK

Óvodánkban a hideg telet a farsangi mulatságunkkal és kiszebáb-égetéssel próbáltuk elkergetni. Miközben a
konyhán készült a farsangi fánk, és a finom illatok bejárták az óvodát, addig a gyerekek egész nap jelmezben
táncoltak, énekeltek, játszottak. A nap végén a sok élményen kívül még egy zsákbamacskával is gazdagodtak.
Következõ héten az ovisok által készített kiszebabákat dobtuk tûzre, hogy annak füstje elzavarja a telet, és vég-
re kitavaszodjon. Egyre többet tartózkodunk a szabadban, és sétáink során felfedezzük az ébredõ természetet,
többek között a nyíló virágokat, a tavasz színeit, az
elõbújó bogarakat, a visszaköltözõ madarakat, a téli
álomból felébredõ állatokat. 

Március 15-ei nemzeti ünnepünkre emlékezve zászlót
festettünk, és kitûztük az emlékmûhöz. Katonás és lo-
vas dalokat énekeltünk, verseket szavaltunk, csákót
hajtogattunk. Dobozokból várat építettünk, és papír-
galacsinnal csatáztunk. 

Nemcsak a Balaton-parton, de a városban is egyre töb-
bet sétálunk, gyakoroljuk a szabályos közlekedést,
megfigyeljük a közlekedési táblákat, a város neveze-
tességeit és a jármûveket. Próbáljuk a gyerekeket kör-
nyezettudatosságra nevelni, például, hogy minél töb-
bet sétáljanak, biciklizzenek. Újra-hasznosítható anya-
gokból készítettünk különbözõ jármûveket is.  A víz
világnapján beszélgettünk velük a víz fontosságáról,
annak védelmérõl, megszínezve a foglalkozást érdekes
kísérletezésekkel és vizes játékokkal. 

Mivel megkezdõdtek a tavaszi kerti munkálatok,
ilyenkor közösen ültetünk valamit és mindennap gon-
dozzuk, folyamatosan figyelgetjük, nézegetjük, hogyan
fejlõdik a növény. Ismerkedünk a kerti szerszámokkal,
és a gyerekek ki is próbálhatják ezeket. 

Április 1-jén a nyuszi és manó csoport megtartotta
szokásos pizsama partyját, amit a gyerekek idén is na-
gyon élveztek. Párnacsata, pizsi divatbemutató, diave-
títõzés, árnybábozás, bunkerépítés és még sok mókás
játék várta õket. Az elkövetkezõ napokban megkezd-
jük a húsvéti elõkészületek, és várjuk a nyuszit.
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ISKOLAI HÍREK

Március 11-én tartottuk az 1848/1849-es forradalom
megemlékezõ ünnepségét. Az 5. osztályosok szép mû-
sorát tekinthettük meg. 

17-én zajlott a „Kenguru” matematikaverseny, me-
lyen 32 diákunk törte kobakját. 

18-án rendezték Bonyhádon a Lotz szövegértési ver-
seny országos döntõjét. Diákjaink ismét kitettek ma-
gukért. A nyolcadikosok mezõnyében Konkoly Rozi-
na a 7., Baricza Johanna a 11., a hetedikes Takács
Jázmin a 9. helyen végzett.

Ugyanezen a napon az 5. osztályosok a Lázár Ervin
Program keretében Kaposváron múzeumpedagógiai
foglalkozáson vettek részt. Nagyon érdekes és izgal-
mas interaktív órán ismerkedtek a régészet rejtelmei-
vel.

23-án zajlott iskolánkban a Simonyi helyesírási ver-
seny iskolai fordulója, melyre 20 tanulónk nevezett.

25-én csinos nyolcadikosok készülõdtek a tabló-
fényképeszkedéshez.

26-a hiába volt szombat, számunkra is munkanapot
jelentett.

28-án a hetedikesek, április elsején az elsõsök számá-
ra szerveztek színházlátogatást a Lázár Ervin Prog-
ram keretében.

Április 2-án fergeteges élményben volt részük a felsõ-
söknek. A Pannon Várszínház „A Pál utcai fiúk” elõ-
adását csodálhatták meg.

***

Több tantárgyból is versengtek a hónap folyamán di-
ákjaink, és az eredmények késõbb váltak ismertté:
-Zrínyi Ilona megyei matematikaversenyen kiemelke-
dõen szerepeltek diákjaink. 
A NYOLCADIKOSOK csapata- KONKOLY ROZI-
NA, MÓDOS ANNA, GALLAI LÉNA- MEGYEI
GYÕZTES lett. Egyéniben KONKOLY ROZINA
/8.o./ emelkedett ki, a megyei verseny gyõzteseként ve-
het részt az országos döntõben. Durkó Blanka /7.o./,
Makláry Flóra /6.o./, Gallai Léna egyaránt a 8. helyet
érte el. 
Az Arany János anyanyelvi verseny országos döntõjét
március 26-án Budapesten rendezték 11 tanulónk
részvételével. KONKOLY ROZINA és MÓDOS AN-
NA /8.o./ itt is kiemelkedõen szerepelt: a MÁSODIK
és HARMADIK helyen végeztek. Makláry Flóra /6.o./
a hatodik, Járó Anna Zorka/6.o./ a 7.helyezést érte el.
A Kenguru Matematikaverseny megyei eredményei:
2. helyezett:  PEREHÁZY ESZTER /2.o./, POHNER
RICHÁRD /5.o./, MÓDOS ANNA /8.o./

4. helyezett: Bölcsik Rozi /7.o./, 
5. helyezett: Balatoni Huba /5.o./, Durkó Blanka/7.o./
Tóth Lili /2.o./ 6., Konkoly Rozina /8.o./a 8., Makláry
Flóra /6.o./ a 10. helyen végzett.

H.J.

A HEBE und gewinn! Német nyelvû csapatverseny.

Módos Anna, Konkoly Rozina.

Kenguru matekosok
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Visszatekintés:

Néhány fényképpel idézzük fel az elmúlt hetek kul-
turális programjait, a gróf Esterházy János sorsát,
áldozatát bemutató kiállítást és filmvetítést a Kom-
munizmus áldozatainak emléknapján. Vendégünk

Molnár Imre diplomata volt. A Jegenye téri emlék-
mûnél mécseseket gyújtottunk, tisztelegve a ma-
gyar – lengyel – cseh és szlovák nép sorsközösség-
ét életáldozatával megvalló gróf emléke elõtt. A vas-

kereszti farsangot és a városi 48-as ünnepséget,
amelyen Szigethy Gábor Kossuth-díjas színháztör-
ténész mondott ünnepi beszédet, az Ad Libitum ka-

maraegyüttes adott nagyszerû koncertet, és újra
volt fáklyás menet hosszú idõ után. Kellemesen
zsongó kézmûves készülõdést tartott Gubányi Kata

az ünnep délelõttjén.
Elõretekintés:

- Május 14-e, 9:00: Ha az idõjárás alkalmas, autós-

gyalogos kirándulást szervezünk a Böre-várhoz.
Gépkocsikkal megyünk ki Ali-rétre, onnét teszünk
egy kaptatóval ékes túrát a földvárhoz, majd a réten
át és a Képesfát érintve térünk vissza a vadászház-
hoz. Aki gyalog jön a templomtéri gyülekezõ pont-
ra, ne aggódjék, lesz helye valamelyik autóban!
- Gyermeknap: a szombati színpadi programokat
követõen még egy vasárnapi kirándulás vár a gyer-
mekekre és szüleikre, de bárki érdeklõdõre is! A fi-
nom ebédet követõen teszünk egy nagy kört erde-
inkben. Találkozási helyszín: templomtér, indulás
május 29-én, tehát vasárnap14 órakor. Útiterv: Em-
lékkereszt – Diászó – Vaskereszt – Alsó pincesor.
Ha esõs lenne az idõ aznap, júniusban pótoljuk a
túrát.

- Szövés: reményeink szerint májusban a közössé-
gi házi kisteremben felállítható lesz a százéves szö-
võszék, amelyet T. Nagy Ferenc kitartó munkával
tett üzemképessé. Bár már tavaly is vártuk a jelent-
kezéseket, és azóta sok idõ telt el, így ismét kérjük
az érdeklõdõket, ha szeretnének megismerkedni
ezzel a múlhatatlan mesterséggel, jelezzék nekem
szándékukat emailben (gal.peter@zamardi.hu)

vagy telefonon (számom alább olvasható)!
- Erdélyi út, benne a Csíksomlyói-búcsúval. Két év
kihagyás után újra barangolnánk egy jót szeretett
Erdélyünkben, és képviselnénk a pünkösdi búcsún
a zamárdiakat. Június 2-tól június 7-ig, csütörtök
hajnaltól kedd estig tart az út. A terv vázlatosan: 1.
nap: Szarvas – Világos vára – Radna – Déva vagy
Algyógy. 2. nap: Gyulafehérvár – Almakerék - Ke-
resd – Segesvár – Gyimesfelsõlok. 3. nap: Csík-
somlyói búcsú. 4. nap: Csíksomlyó – Ezeréves ha-
tár vagy Eresztevény – Kökös – Zágon. 5. nap:
Farkaslaka – Kõrispatak – Tordai sóbánya – Torockó
vagy Györgyfalva. 6. nap:  Kolozsvár – Szentjobb
és haza. A csapat szépen gyarapszik, még 3 helyre
várunk érdeklõdõket, társakat! Jelentkezni lehet ná-
lam a +36303325009-es telefonszámon.

Gál Péter

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK
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Képviselõi közlések

- A Humán Bizottság és a magam nevében ez úton
köszönöm az ukrajnai háborús menekültek részére
hozzánk eljuttatott tárgyi és pénzadományokat
minden adományozónak! Isten áldja érte mindnyá-
jukat!
- Helyi védettségû fáink közül a tóközi japánakácot
ki kellett vágni, viszont egy új fával pótlódott a lista:
a szamárkõi parkolótól északra, a telefonos átját-
szó közelében egy remek példány zselnicemeggy-
et vettünk védelmünkbe. Elõtte egy kis tábla is jelzi
hollétét!

Gál Péter
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Húsvéti városdíszitésünk ünnepi fénypontjaként átadtuk a szavazatok és a zsûri pontjai alapján a díja-
kat! Az elsõ helyen a 6-os számmal induló nyuszikollekció végzett!
Szívbõl gratulálunk az Arnold családnak!A kezdõ ihletet megadtuk, már most lehet tervezni mindenki-
nek a jövõ évi folytatást! 

NABE Zamárdi csoportja

NABE zamárdi csoportjának hírei
Az elmúlt idõszak igencsak mozgalmas volt egyesüle-
tünk életében.
Február 11-én Vörös Sándor tartott elõadást a Közös-
ségi Házban Balatoni helyzetkép múltból és jelenbõl
címmel.
Március elején gyûjtést szerveztünk az ukrán mene-
kültek segítésére. 
Tartós élelmiszereket, tisztálkodószereket, ruhákat,
takarókat, ágynemûket, lábbeliket gyûjtöttünk. Cson-
ka András kisbuszával fuvaroztuk el Mátészalkára,
majd onnan Visk településre kerültek az adományok. 
Köszönjük szépen minden adományozónak!
Március 7-én dr. Pomogyi Piroska tartott elõadást a
balatoni nádasok és a Balaton jövõjérõl.
2020-ban a Balatoni nádasok területe 1208 hektár
volt. Évrõl-évre több illegális bejáró,  stég kerül kiala-
kításra a nádasokban. A legújabb nádfelmérés szerint
5 év alatt hétszeresére nõtt a kiirtott balatoni nádas
nagysága! Fontos, hogy a gazdasági érdekek ne tegyék
tönkre a törékeny balatoni ökoszisztémát, hiszen
ahogy elõadónk is mondta elõadásában: „ a nádasok
nélkül nincsen egészséges Balaton”.

Március 12- Hazajárók - közönségtalálkozó.
Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor a Hazajáró honis-
mereti magazinmûsor szerkesztõi voltak vendégeink.
A jó hangulatú elõadást videókkal, csodaszép képek-
kel tették még érdekesebbé; bemutatták, hogyan ké-
szül egy-egy adás, mely tájakon jártak, milyen érdekes
emberekkel találkoztak. A mûsor végén az új könyvük
dedikálására is volt lehetõség.
Március 19. – Víznapi kirándulás Egyesületi tagjaink
részére
Az idei év elsõ kirándulása Sümegre és Tapolcára ve-
zetett.
Tapolcán kezdtük a délelõttöt, egy városnézéssel. A
város alatt egy több kilométer hosszú barlangrendszer
húzódik, aminek egy kis része megtekinthetõ. A tu-
risztikai céllal látogatható Látógatóközpont a tavas-
barlanggal, betegek részére a Kórház-barlang, illetve
kutatók számára, engedéllyel a Berger Károly bar-
lang. A város több érdekességet is tartogat a látoga-
tóknak: a zsinagóga, amely egybeépült a mûvelõdési
házzal; a több száz szabadtéri szobor - a helyi születé-
si Marton László több szobrát is megnéztük, köztük
Tapolca város egyik legismertebb szimbólumát, a Kis-
királylányt.
A következõ úti célunk Sümeg volt, ahol egy marok-

nyi csapat bevette a sümegi várat; innen mentünk to-
vább a Sümegi Püspöki palotába. Az épületben látha-
tó kiállítás egy 18. századi történetet jár körül Padányi
Biró Márton püspök élete mentén, a barokk világkép-
rõl kaptunk egy átfogó ismertetõt. Megismerkedhet-
tünk Franz Anton Maulbertsch bécsi festõmûvész tör-
ténetével is (az õ freskói díszítik a sümegi ferences
kegytemplomot).

Fél négyre visszatértünk Tapolcára, a Tavasbarlangba,
ahol a látogatóközpontban ismereteket kaphattunk
arról, hogyan alakultak ki a cseppkövek, a barlangok,
a tavasbarlang. Majd azt követõen indultunk csóna-
kázni! Csoportunk bátor tagjai evezõt ragadtak és ket-
tesével nekivágtak az útnak.  Mindenkinek nagy él-
mény volt (már csak az is, mert nem borult fel senki a
csónakkal) ??
Ezt követõen meglepetés-program várta a csoportot
Badacsonyörsön; borkóstolóra hívtuk tagjainkat a
Sipos Borház, Titkos Pincébe. 
A finom borok után a Balaton északi partján buszoz-
tunk haza. Köszönjük a programszervezést: Tóthné Il-
dikónak!

Március 20. Víznapi Balcsi party-t tartottuk szomba-
ton, a víz világnapjához (március 22.) közelebb esõ
hétvégén. Szép számmal összegyûlt a felnõtt- és gye-
reksereg (az idõvel nem volt nagy szerencsénk, eléggé
fújt a szél), akik összemérhették ügyességüket célba
dobásban, aranyhal horgászatban, kirakósban, víz-
kvízben, valamint egy ügyességi pályát is sokan teljesí-
tették. 

Április 4-én a zamárdi piactér húsvéti dekorálására
hívtuk a tagokat és az  érdeklõdõket (rendezvényün-
ket a kedvezõtlen idõjárás miatt kellett elhalasztani 2
nappal). Elkészült több tojásfa, kikerültek az óvodá-
sok által díszített tojások, valamint szép számmal ér-
keztek nyuszik is, amiket a „Szépségversenyre” nevez-
tek be (összesen 9 nyuszival neveztek a versenyre).
Ezeket egy 5 tagú zsûri értékelte, és a NABE zamárdi
csoportjának facebook oldalán is lehetett szavazni a
nekünk tetszõ nyuszira.
Június 4-én a Pünkösdi fõzõversenyen lesz a nyári szü-
net elõtti utolsó „összejövetelünk”. Minden kedves ta-
gunkat várjuk egy kis beszélgetésre és közös fõzésre.

Gábor Krisztina

A NABE Zamárdi csoportja kezdeményezésére sokan fogtak össze, hogy feldíszítsék a húsvéti ünne-
pekre Zamárdi új piacterének egy részét. Sokan részt vettek e tevékenységben, kicsitõl az idõsebbe-
kig képviseltették magukat.

Reméljük, sikerül hagyományt teremteni!  

NABE HÍREK
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KIRÁNDULÁS ZOBORALJÁRA

A Nõk a Balatonért Egyesület kirándulást tervez a
Felvidékre: Nyitrára és   környékére.
Idõpontja: 2022. május 28. szombat 6:00 óra
Hazaérkezés várható idõpontja: 20 óra
Borka Zoltán felvidéki barátunk kalauzolásával, úti-
költséggel: 14000 Ft/fõ+ belépõk
Jelentkezni lehet a következõ elérhetõségeken:

Schwarczné Ildikónál: 30-901-0502
Tóthné Ildikónál: 30-313-8310
Gábor Krisztinánál: 30-685-2939
Jelentkezési és fizetési határidõ: május 8.

Biztosítást mindenki egyénileg intézze!
Zobor vidéke sajnos már több mint 100 éve nem tör-
ténelmi tájegysége Magyarországnak.

Nyitra város 80 ezres lakosságával az egyik legrégebbi
városa a mai Szlovákiának.
Gazdag történelmén kívül Nyitra mezõgazdasági köz-
pontjaként is ismert, valamint a fiatalok városaként,
ugyanis két egyetemnek is otthont ad.

A Zobor-hegy alatt elterülõ város festõi látványa, a
Nyitra folyó, a 7 domb, a templomtornyok a tekinté-
lyes várral a háttérben a világ minden tájáról szívesen
fogadják a látogatókat.
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Zene Háza
2022 március 24-én 23 fõs csapatunk utazott vonattal Pestre megtekinteni a „Zene Há-
zát”.
A foglalt idõpontig megtekintettük kívül-belül az épületet. Csodálatos, belesimul a környe-
zetbe, de este, amikor kivilágítják,  még gyönyörûbb lehet.

Elsõ utunk a belépõk megvásárlása után a „Hangdomba” vezetett. Fantasztikus élmény-
ben volt részünk. A 20 perces  elõadás célja olyan három dimenziós élmény biztosítása
,különbözõ  hangefektekkel, hogy ebben a szonikus kupolában úgy érezzük magunkat,
mintha mi is benne lennénk a vetített cselekményekben, pl. mintha a zeneakadémián
lennénk, és a zenekar körülölelne bennünket.

Csak ajánlani tudom mindenkinek, kár lenne kihagyni.
Utána megtekintettük  a „Hangdimenziók- Zenei utazások térben és idõben” interaktív
kiállítást. Kaptunk egy fülhallgatót, melyen elöl egy szenzort helyeztek el, ahol megáll-
tunk, ott meghallgattuk   az információkat, valamint csodás zenei elõadásokat.
Az elõrejelzés szerint 2-3 órát kellene mindent megnézni, megtekinteni, szerintem azon-
ban   egész nap sem lenne
elég.
1,5 órát töltöttünk ott - ko-
runknál fogva elfáradtunk-,
és a felét sem tudtuk meg-
nézni.

Végigjárva az épületet, a ki-
állítást, a hangdomot, jön rá
az ember, milyen fantaszti-
kus munkát végeztek az
építõk, tehnikusok,stb, nem
csoda hogy a Cannesban
megrendezett MIPIM kiállítá-
son elnyerte az ingatlan-
szakma  fõdíját.
Úgy gondoljuk, még egyszer
biztosan el fogunk jönni .

A hangdom belépõ 
500 Ft/fõ; a kiállítás felnõtt
2800 Ft/fõ, nyugdíjas
1400 Ft/fõ

Tervezett kirándulások:
2022. május 14. Bajna, Szé-
kesfehérvár, Bory vár
2022. május 20. Budapest-
Operaház megtekintése

Tihanyi Klub 30 éves évfor-
dulója 2022 május 20-22.

Perge Kriszta
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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

Kiss-Ék

Hétfõ: -

Kedd:                                 19:00

Szerda:                                7:30

Csütörtök:                         19:00

Péntek:                                7:30

Szombat:                           19:00

Vasárnap: 8.30 Plébámiatemplom

11,30 Telepi Kápolna

Balatonendréd:                  10:00

Hétköznapi miserend temetés esetén változhat.

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu
Vállalunk:

- Bontást

- Külsõ-belsõ

átalakítást

- Vízszigetelést

- Burkolást

-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést

- Kõmûves munkákat

- Gipszkartonozást

- Festést,mázolást

- Asztalos és-

- Ácsmunkákat

Zamárdi plébániatemplom:
2022. április 19-tõl

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

Plébánia elérhetõsége: 348-925 ill.a honlapon:

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

M I S E R E N DReformátus istentisztelet:

a  Zamárdi, Siófoki u. 20. sz.

alatti Imaházban

minden vasárnap délelõtt 10

órakor

Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com

Lelkész: Apostol Anna Klára
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SZOBORAVATÓ

Zamárdi húsvéthétfõn egy gyönyörû Szûz Mária-szoborral gazdagodott! 
A kápolnai szentmisét követõen a Kárpát-medencei Feltámadási menet feltámadási jelvénye mögött
körmenettel vonultunk a helyszínre. 
Az alkotást Varga László püspök úr, Csákovics Gyula polgármester úr és Kocsi György plébános úr
leplezte le, majd püspök atya szentelte meg.
Az ötlet és a kivitelezés létrehozója Havancsák László vállalkozó. 
A keresztet Elter Imre helybéli vállalkozó készítette és adományozta. 
A Balaton- parti Margó Ede sétányon lévõ területet Zamárdi Önkormányzat Képviselõ-testülete és
polgármestere, Csákovics Gyula adta át e nemes célra. 
Az egykori bencés település, Zamárdi különlegesen szép arcú Szûzanya szobra a tihanyi apátságra
tekint, összeköt a túlparttal. Az örökkévalóság égi-földi jele.
(Kling Márk és Döme Tamás fotói.)

GP
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FÁBIÁN GÁSPÁR NEVÉT UTCANÉV ÕRZI ZAMÁRDIBAN

A sok évtized-
re visszanyúló
házszámozási
anomália meg-
oldásaképpen
a Kiss Ernõ ut-
ca keleti szaka-
szát, amely épp
a Fábián csa-
lád egykori
nyaralója kö-
zelében végzõ-
dik, az önkor-
mányzat a hí-
res építészrõl
nevezte el.

Fábián Gáspár 1885-ben született és 1953-ban
hunyt el. A Budapesti Mûszaki Egyetemen
végezte egyetemi tanulmányait. Fõképp iskolá-
kat, kórházakat, templomokat tervezett. Számos
városunkban, köztük Budapesten láthatók alko-
tásai. A világháborút megelõzõ és követõ fiatal
építész nemzedék tagja, de Fábián Gáspár nem
csatlakozott a Kós Károly köré csoportosuló újí-
tókhoz, hanem mûegyetemi tanárainak, Hausz-
mann Alajosnak, és fõként Nagy Virgilnek útmu-
tatásai    nyomán a történeti stílusok feleleveníté-
sére törekedett. E felfogása mellett mindvégig
következetesen kitartott. Azok közé tartozott,
akik a neobarokk és a neoromán középületeket
és templomokat nem az építtetõ kedvéért, anyagi
megélhetés okából öltöztették történeti köntös-
be, hanem õszinte meggyõzõdésbõl.
(wikipédia nyomán)

Kötõdése Zamárdihoz a következõ: a 20-as évek-

ben telket vásárolt itt, és nyaralót épített rá. Ez a
villa ma is áll. Zamárdiba ide járt le pihenni csa-
ládjával együtt, és városunk, mondhatni, nyári
otthonává vált olyannyira, hogy leszármazottai
aztán itt maradtak, és ma is itt élnek. Leghíresebb
épületei fotóiból alább közzéteszünk egy csokor-
ra valót. Biztos vagyok benne, hogy sok olvasó el-
csodálkozik majd: - Ezt is õ tervezte? Nem is tud-
tam…

Fábián Gáspár visszatért Zamárdiba!
(GP)

Fábián Gáspár

Badacsonytomaj-Szent-Imre-templom

Szent Margit Gimnázium Budán


