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BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. április 26-i ülésérõl

A Képviselõ-testület

1. A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Siófoki Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság beszá-
molója

Oláh László, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság siófoki kirendeltségének vezetõje elmondta:
Zamárdi a területük egyik legproblémamentesebb települése tûzeset és mûszaki mentés szempontjából. Az
elmúlt évben 5 tûzesethez vonultak ki az egységek, és 21 mûszaki mentést hajtottak végre a kollégái.

Hatósági, szakhatósági munka viszont magas, 118 hatósági ügyben kellett eljárniuk, és 14 szakhatósági ügyben
kérték a tûzvédelmi szakhatóság  állásfoglalását.

A vírushelyzet idején is szerencsére el tudták látni a feladataikat mind a tûzoltóság, mind a katasztrófavédelem
részérõl. Az idei évi rendezvények listáját a hivataltól megkapták, ezzel összefüggésben a szükséges
felkészülést megkezdik.

- a beszámolót elfogadta.

2. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi álláshelyére beérkezett pályázat
elbírálása

- 2022. május 1. napjától 2027. augusztus 15. napjáig a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
intézmény vezetõjének Béres Juditot bízza meg. 

3. Színfolt Bt. – Lévai Balázs igazgató kérelme parkolóval kapcsolatban

- hozzájárul ahhoz, hogy a Kiss Ernõ utcától északra, a Kecskeméti és a THE ZAM épülete közötti
zöldterületen az ideiglenes parkolás megszüntetésre kerüljön.

- A kérelem azon részét, hogy a megmaradó parkoló kizárólag a Bácskai utca felõl közelíthetõ meg, a
képviselõ-testület 2022. évben nem támogatja.

- A Kiss Ernõ utca felõli bejárat lezárásának elõfeltétele a Bácskai utcai gyalogos járda megépítése.

4. Panoráma és Kiss Ernõ utcák új területi lehatározása, új utcanév megállapítása
• jóváhagyja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát a Panoráma és a Kiss Ernõ utcák

új területi lehatárolásáról:

• A Panoráma utca a Harcsa utca és a Bácskai utca között található,

• A Kiss Ernõ utca a Bácskai utca és az Eötvös utca között található,

• A jelenlegi Kiss Ernõ utcának az Eötvös utca József Attila utca közötti szakaszának új el-
nevezése: Fábián Gáspár utca.

• A Leiningen köz folytatása a jelenlegi Kiss Ernõ utcától É-i irányban is ezen az elnevezésen
szerepeljen az ingatlan-nyilvántartásban.

5. Zamárdi, Alkotás utca és Alkotás – Balaton utcák közötti névtelen út mart aszfaltozása
- a Zamárdi, Alkotás utca, valamint Alkotás és Balaton utca közötti névtelen út mart aszfalttal történõ

kivitelezési munkáinak elvégzésre a legalacsonyabb összesített ajánlatot adó Fecske Kft.-t bízza meg brut-
tó 3.738.880 Ft értékben. A kivitelezés költsége a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott 18 800 000 Ft
költség terhére kerül kivitelezésre.

. Gyöngyvirág utcai medertisztítási munkák elvégzésére adott ajánlat bírálata
- a Gyöngyvirág utca elõtt a Balaton medertisztítására, valamint a kikerülõ anyagok elszállításának

elvégzésére a BÉTA-QKft.-t bízza meg bruttó 982.345 Ft értékben a Bácskai utcai gyermekpancsoló
átépítésére meghatározott keret terhére. 

7. Közterület-felügyelõi irodába klímaberendezés beszerzése
- a közterület-felügyelõi irodába klímaberendezés beszerzésére és telepítésére a Termo-Diagnosztika

Kft.-t bízza meg 241.500 Ft +27% áfa= 306.705 Ft összegben.
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8. BÉTA-Q Kft. megbízása medertisztítási feladatokra

- a kivitelezési munkáinak elvégzésére a legalacsonyabb összesített ajánlatot adó BÉTA-Q Kft.-t bízza meg
bruttó 17.655.540 Ft értékben Zamárdi város 2022. évi költségvetésben jóváhagyott költségek terhére. 

9. Zamárdi, Szélescsapás utca kátyúzása

- az idei évben a Szélescsapás utcában kátyúzást hagy jóvá, valamint a jövõ évben pedig amennyiben a költ-
ségvetés helyzete azt megengedi, aszfaltozásra kerüljön sor.

10. Zamárdi, Siófoki út Tóközi útra sebességkorlátozó tábla kihelyezése, és súlykorlátozó tábla kihe-
lyezésérõl döntés

- úgy dönt, hogy a Zamárdi, Siófoki út Tóköz puszta felé vezetõ részén mindkét irányba kerüljön kihe-
lyezésre a 30 km-es sebességkorlátozó tábla.

- nem engedélyezi, hogy a Zamárdi, Siófoki út Tóköz puszta felé vezetõ részén kihelyezésre kerüljön 5 ton-
nás súlykorlátozó tábla.

11. Mûszaki ellenõrzési feladatra megbízás (Sturcz Mihály)

- a 2022. évi zamárdi burkolatépítési munkák mûszaki ellenõrzési feladatainak elvégzésével a benyújtott
730.000 Ft bruttó árajánlat alapján Sturcz Mihály egyéni vállalkozót bízza meg. 

12. Pálfi István megbízása áramvételezési pontok kialakítására (rendezvénytér)

- a rendezvénytéren 2 db új áramvételezési pont kialakítására Pálfi István egyéni vállalkozót bízza meg
bruttó 1.292.860 Ft értékben. 

13. Horváth Zoltán kérelme Bácskai utcai kishajó kikötõ bérleti díjára vonatkozóan

- megtárgyalta a Bácskai utcai kishajó kikötõvel kapcsolatos kérelmet, és Horváth Zoltán bérlõ részére
másfél hajóhely nagyságú helyre köt szerzõdést, az ezzel arányos bérleti díjért.

14. ATM automaták telepítésére vonatkozó kérelem

- megtárgyalta az ATMPoint Kft. – Meizer Dávid kérelmét 2 db ATM automata telepítésére vonatkozóan. 

- úgy dönt, hogy amennyiben térítésmentesen biztosítják az automaták letelepítését 2022. évben, a
Beruházási és Városüzemeltetési Osztállyal egyeztetett közterületi helyszínen a két automata telepítése
megtörténhet.

15. Optimavill Kft. – Ruszojevics Balázs kérelme konténer kihelyezésére vonatkozóan

- megtárgyalta Ruszojevics Balázs – Optimavill Kft. kérelmét konténer közterületi lehelyezésére
vonatkozóan, és nem kívánja a  hulladékszállításra vonatkozó rendeletét módosítani. Az 1100 liter ûrtar-
talmú konténer elhelyezését nem engedélyezi.

16. Zamárdi, Fecske utca (Vécsey és Knézich u. között), Káposztáskerti u. (Hársfa utcai csomópontjától
számított 20 m-es szakaszán) aszfaltozási munkák elvégzése, valamint, a Bölcsõde bevezetõ útjának
díszburkolatos formában történõ kivitelezési munkáira az összességében legalacsonyabb ajánlatot adó
Fecske Kft.-t bízza meg bruttó 19 391 755 Ft értékben. 

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. május 30-i ülésérõl

1. 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Szita László könyvvizsgáló elmondta: A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet határidõben beterjesztésre
került, a rendelet-tervezet megfelelõ szerkezetben készült és a jogszabályi elõírásoknak is megfelelõen lett
elkészítve.
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Vizsgálták továbbá az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, a gazdálkodás menetét.

Az intézmények fenntartása, mûködése biztosított volt, beruházásra is több mint 160 M forintot tudott az
Önkormányzat biztosítani, melyek a város vagyonát növelik.

A költségvetés finanszírozásához külsõ segítséget, hitelt nem kellett igénybe venni.

Vagyonfelélést az Önkormányzatnál nem tapasztaltak a vizsgálat során.

Összességében a részükre átadott anyagot tárgyalásra és elfogadásra egyaránt alkalmasnak találják a
képviselõ-testület részére.

Csákovics Gyula polgármester a szavazás után pár szót intézett a jelenlévõkhöz és a televízió nézõihez. Az
elmúlt idõszakban vírushelyzet miatt voltak nehéz helyzetben az önkormányzatok, jelenleg a háborús helyzet
árnyékolja be a mindennapokat. Ennek ellenére mindent megtesznek az önkormányzat intézményei, dolgozói,
hogy zökkenõmentesen induljon az idei szezon is. Az önkormányzat, GAMESZ hibájaként róják fel, hogy
nincsenek lejárók még májusban, ami nem felel meg a valóságnak. Az összes lejáró lehet, hogy nem, de min-
den területre a jó idõ beköszöntével már helyeznek le, hogy a fürdõzés zavartalan legyen. Az utcavégek min-
den más nyilatkozattal szemben nem kijelölt fürdõhelyek, nem strandok. Az Önkormányzat gesztusként helyez
ki lejárókat ezekre az utcavégekre, ez sem lenne kötelezõ. 

2. Vizi László kérelme a Zamárdi Értékvédõ Civil Egyesület névhasználatával kapcsolatban

- Vizi László kérelmének helyt ad, és a megalakítandó civil egyesület névhasználatában Zamárdi településnév
használatát engedélyezi a vonatkozó helyi rendelet elõírásai szerint. A megalakítandó egyesület tervezett el-
nevezése:

„Zamárdi Értékvédõ Civil Egyesület”.

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde nyári zárás jóváhagyása

- jóváhagyja az intézmény nyári zárásának idõpontját, mely 2022. augusztus 15-31 között lesz.

4. Eszközhordozó teherautó beszerzése

- a közbeszerzési eljárás tárgyát képezõ eszközhordozó teherautót a PappasAuto Magyarország
Kereskedelmi és Szervíz Kft.-tõl rendeli meg 26.000.000 Ft. +27 % áfa vételárért.

5. Vízimentõk részére faház beszerzése

- a vízimentõ szolgáltatás biztosításának céljából az elõterjesztésben szereplõ lehetõségek közül a használt
konténer megvételét részesíti elõnyben és kéri annak beszerzését.

6. Zamárdi Parkolási Kft. 2021. évi mérleg beszámolójának elfogadása

- a Zamárdi Parkolási Kft. 2021. évi gazdálkodásáról készült mérleg beszámolóját 128.512 e Ft eszköz és
forrás fõösszeggel, és 43.441 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

- az adózott eredményt a társaságnál eredmény tartalékba helyezi.

7. Zamárdi, Bácskai utcai parkoló lehatárolásának kialakítása

- a Zamárdi, Bácskai utcai parkoló lehatárolásának kivitelezési munkáival a 2. sz. Mélyépítõ Kft.-t bízza
meg bruttó 4.4.38.650 Ft összegben, az árajánlat alapján.

- A kivitelezési összeg fedezete a Zamárdi Parkolási Kft. költségvetése.

8. Zam Kft kérelme a ZAM! épülettel kapcsolatos logó és piktogram elhelyezésre

- engedélyezi a ZAM! épületére az alábbi módon logó és piktogram kihelyezését:

• Az épület Ny-i falára sötét színû betûkkel a ZAM! logójának kihelyezése, elõre gyártott, megvilágított
betûkkel. 

• Az épület D-i falára betûkkel, piktogramokkal kiírva a ZAM! szolgáltatásai, ragasztott matricákkal.

9. Panoráma utcai önkormányzati telkek hasznosításáról döntés, bérleti kérelem megtárgyalása
· Zamárdi 3430/7. hrsz.-ú ingatlan kijelölése elidegenítésre vonatkozóan

- a Zamárdi 3430/7. hrsz.-ú, Panoráma utcai önkormányzati ingatlant el kívánja idegeníteni.
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Zamárdi 3286/7. hrsz.-ú ingatlan bérbeadása

- a Zamárdi 3286/7. hrsz.-ú, 278 m2 alapterületû Panoráma utcai önkormányzati ingatlant bérbe adja 15 év
idõtartamra Cziglényiné Molnár Katalin Rozália  Zamárdi, Harcsa utcai lakos részére. Bérleti díj: brut-
tó 1.500.000 Ft/év, évente az infláció összegével növelten.ÿ

10. Dr. Tarjányi Bence Tamás és Tarjányi Ákos kérelme (Dobribán-ház alatti partfal)

- megtárgyalta a Zamárdi 2331. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elidegenítési, illetve szolgalmi jog alapítására
vonatkozó kérelmet és egyik kérelemnek sem ad helyt. 

- a kérelmezõk ingatlana szennyvíz csatlakozásának kiépítését a 2331. hrsz.-ú ingatlanon keresztül az ingat-
lan terepviszonyai miatt  (meredek partfal) nem engedélyezi. 

- döntését a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Fõosztály Pécsi
Bányafelügyeleti Osztály szakmai véleménye alapozza meg.

11. GAMESZ temetkezési szolgáltatás határozat ismertetése

Csákovics Gyula polgármester ismertette a következõket: A Kormányhivatal írásban megkereste az Önkor-
mányzatot, hogy a Zamárdi GAMESZ által jelenleg is végzett temetkezési szolgáltatás végzését tovább nem
engedélyezik, a nyilvántartásból törlik. 

Évtizedek óta végzik a GAMESZ-on belül ezt a szolgáltatást, megkönnyítve a helyben és a környékbeli elhuny-
tak hozzátartozóinak a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézését, kiadásait. Probléma soha nem merült fel, ezért
is furcsa most ez a hirtelen döntés.

Egyed-Hajmási Beáta GAMESZ vezetõ asszony elmondta: Jelenleg a szolgáltatást már nem tudják végezni.
Ahhoz, hogy szabályosak legyenek, polgármester úrnak és neki is egy kétéves szakmai gyakorlat után
elvégzendõ fél éves tanfolyamon kellene részt venniük. Próbáltak egy céget megbízni, aki a szakmai felü-
gyeletet vállalta, de ezt sem fogadta el a Kormányhivatal.

Sajnos ezek után a tevékenységet fel kellett függeszteniük.

Egyed Zoltán Attila képviselõ kiegészítette a következõkkel: Általában magánvállalkozások végzik a szolgál-
tatást, és ennek következtében nagyon szigorú elõírásokat kell betartani. Amennyiben továbbra is végezhetné
a GAMESZ ezt a tevékenységet, akkor is szükséges lenne a szolgáltatás díjait felülvizsgálni.  Egy ilyen cég
például nem lehet veszteséges sem, mert akkor visszavonják a mûködési engedélyüket. A temetõ fenntartási
feladatokat akkor is célszerû önkormányzat kezelésben megtartani.

A képviselõ-testület a tájékoztatást tudomásul vette. Jelen lapszámban olvashatnak egy összefoglaló tájékoztatást,
ill. a hirdetésekben megtalálják a temetkezési vállalkozások elérhetõségeit.

12. Rozé fesztivál keretében légi bemutató megrendezése
- támogatja a 2022. évi Rozé fesztiválon Besenyei Péter mûrepülõ világbajnok által megtartandó légi

bemutatót, melynek összege 500.000 Ft+áfa.

13. Boda Krisztina kérelme (rendezvénytér faház)
- engedélyezi Boda Krisztina részére a nyári szezonban saját faház megjelenéssel sajtkészítmények

árusítását a Kossuth Lajos utcai rendezvénytéren. A bérleti díj a képviselõ-testület által korábban már
megállapított bérleti díj összege.

14. Magyar ház és Rétföldi utcai közlekedési rend
- a Magyar ház és a Rétföldi utcára vonatkozó közlekedési rendet az autóbuszokra vonatkozóan továbbra

is fenntartja.

15. Rákbetegek Országos Szövetségének támogatása
- a Rákbetegek Országos Szövetsége részére zamárdi programok szervezésére 150.000 Ft összegû támo-

gatást biztosít az általános tartalék terhére.

16. Zamárdi, Káposztáskerti utca 24-26. közvilágítási oszlopokra armatúra kihelyezése
- a közterület tulajdonosaként támogatja, hogy a Zamárdi, Káposztáskerti utca 24-26. környezetében

meglévõ közvilágítási oszlopokra 1-1 db közvilágítási armatúra kerüljön kihelyezésre.
- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerzõdést

259.706 Ft + áfa = 329.865 Ft értékben a Barnucz és Társa Kft.-vel megkösse.
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17. Zamárdi Kilátó ereszcsatorna javítási, pótlási munkái
- a Kilátó épület ereszcsatornájának javítási, pótlási munkáit a 2. sz. Mélyépítõ Kft.-tõl rendeli meg az

általa adott bruttó 444.500 Ft költségen. 
- Az épület további felújítási munkáira vonatkozóan a Hivatal kérjen ajánlatokat, és azokat a nyári sze

zont követõen ismételten tárja a képviselõ-testület elé.  

18.  Zamárdi, Knézich utca - közbiztonsági kamera telepítése
- a Knézich utcai közbiztonsági kamera telepítési munkáinak elvégzésével a Team – Comp Kft.-t bízza 

meg bruttó 366.000 Ft értékben, a kamera energia ellátásának biztosítását pedig bruttó 143.063 Ft 
értékben a Barnucz és Társa Kft.-tõl rendeli meg.

19. Zamárdi, Nyugati pincesor csapadékvíz elvezetés megoldása
- a Zamárdi, Nyugati pincesor csapadékvíz elvezetést biztosító szegély építésére a Fecske Kft. -t bízza 

meg bruttó 398.145 Ft összegben. 
- A kivitelezés költsége Zamárdi Város 2022. évi költségvetésében 400 000 Ft összeggel rendelkezésre 

áll.

20. Zamárdi Közösségi Ház lépcsõ felújítása
- a Zamárdi Közösségi ház megközelítését szolgáló külsõ lépcsõ felújításával Benke László Ferenc 

egyéni vállalkozót (Nagyatád) bízza meg bruttó 950.000 Ft értékben.

21. Zamárdi, Nagyváradi utcai árok lefedése
- Zamárdi Nagyváradi utcában található árok lefedésére a Fecske Kft.-t bízza meg bruttó

3 623 527 Ft összegben. 

22. Zamárdi, Római utca 079/27. hrsz. út 
- támogatja Kotányi Balázs (8621 Zamárdi, Római u. 079/27. hrsz.) szám alatti lakos kérelmét az alábbi

feltételek betartása mellett:
- A Felsõkapu dûlõtõl a meglévõ aszfaltos úttól Ny-i irányba a 079/27. hrsz.-ú ingatlanig történõ mart

aszfaltos kialakítás.
- A kérelmezõ a korszerûsítési munkálatok teljes költségét saját erõbõl finanszírozza, és nyilatkozik,

hogy a késõbbiek során sem fog semminemû követeléssel élni az önkormányzat felé.
- A kivitelezést megelõzõen egyeztet hivatalunk Beruházási és Városüzemeltetési Osztályával a

kivitelezés tervezett idõpontjáról, valamint az út mûszaki paramétereinek kialakítását illetõen.

23. Sulák Béla Zamárdi, Nagyváradi utca 29. ingatlan elõtti közterület burkolási kérelme
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a közterület tulajdonosaként hozzájárul, hogy

Sulák Béla kérelmezõ a Zamárdi, Nagyváradi u. 29. számú ingatlana elõtti közterületet leburkolja.

24. Zamárdi, Szélescsapás utca kátyúzása
- a Szélescsapás kátyúzására a Fecske Kft.-t bízza meg bruttó 960.120 Ft összegben. 

25. Zamárdi, Kiss Ernõ utca névváltozással kapcsolatos hivatalos eljárás megindítása
- a Kiss Ernõ utca utcanév változással kapcsolatos eljárást a nyári szezont követõen, szeptember hónap-

ban kéri megindítani a korábban meghozott határozata alapján.

26. Zamárdi, Tenisz Centrum SE térburkolat és konténer elhelyezési kérelme
- hozzájárulását adja, hogy a Zamárdi Tenisz Centrum SE a tervezett székház helyét térburkolattal lássa

el kb. 100 m2 felületen, és ott ideiglenes jelleggel egy bérelt konténert helyezzen el, a konténer szük-
séges közmûvesítését (tervezés, kivitelezés) elvégezze.

- hozzájárulását adja, hogy a Zamárdi Tenisz Centrum SE által bérelt területen, a tervezett székház
helyén a ZAM bérlõje 2 db konténert helyezzen el ideiglenes jelleggel a Tenisz Centrum SE konté-
neréhez kapcsolódóan.

- A konténeregyüttest a fõépítész által elõírt módon burkolni szükséges.
- Amennyiben pozitív pályázati döntést követõen a terv szerinti székház megépítésre kerül, úgy a jelen-

leg ideiglenes jelleggel elhelyezett konténerek további sorsáról ismételt képviselõ-testületi döntés szük-
séges.

27. Zamárdi, Eötvös-Kiss Ernõ utcák között sarkán lévõ ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslat
- javasolja a hivatal részérõl a Zamárdi, Eötvös-Kiss Ernõ utca sarkán található, volt Tolna Megyei

Önkormányzat tulajdonában, jelenleg állami tulajdonban lévõ ingatlan hasznosítására vonatkozó tár-
gyalások elindítását. 

- kéri, hogy az Önkormányzat hivatalos levélben keresse meg Witzmann Mihály országgyûlési képviselõt
az elképzeléseikkel.

Matyikó Zsuzsa
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Kék Hullám Zászló

A Balatoni Szövetség 19. alkalommal hirdette meg a
Kék Hullám Zászló strandminõsítést, amelyen rekor-
dot döntött a jelentkezõk száma. 
Ezúttal 45 balatoni strand vállalta, hogy szigorú szem-
pontrendszer alapján vizsgálja meg a bizottság. A für-
dõhelyeken a BSZ partnereként a Nõk a Balatonért
Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni
Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Magyar Tu-

risztikai Ügynökség munkatársai helyszíneltek.
A nevezett strandokat egytõl öt csillagig értékelték,
így jelezve a szolgáltatások színvonalát.
A bizottság vizsgálta többek között a parkolási viszo-
nyokat, a környezet és a vizesblokkok állapotát, az
akadálymentesítés szintjét, a játszóterek minõségét, a
sportolási lehetõségeket, de figyeltek a gyerekbarát és
vendéglátási szempontokra is.
A Zamárdi Nagy strand ötcsillagos minõsítést kapott.

TÁJÉKOZTATÁSOK

1. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Zamárdiban a GAMESZ által végzett temetkezési szolgál-
tatás megszûnt. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala a temetkezési szolgáltatási tevékenység engedé-
lyezését azonnali hatállyal visszavonta. Ennek indoka, hogy a jelenleg hatályos jogszabályokban elõírt szemé-
lyi feltételeknek nem tudunk megfelelni. A temetõ fenntartását továbbra is a Zamárdi Önkormányzat
GAMESZ végzi.

Ezen belül a sír- és urnahelyek megváltása is a GAMESZ-nál történik.

A temetési szolgáltatás lebonyolításához a továbbiakban a környékbeli vállalkozásokat lehet igénybe venni.

Elérhetõségüket hirdetés formájában a jelenlegi és a következõ számokban, valamint a honlapon megtalálják.

A kegyeleti eszközök árusítása a Herczeg virágüzletben megszûnt, azonban a koszorúkat, sírcsokrokat továb-
bra is elkészítik és kiszállítják.

2. Az Önkormányzat nevében a következõ felvetett problémákra kívánunk reagálni:

- A település számos helyén korábban elhelyezett fitnesz eszközök bontásra kerültek, mivel a 2020
novemberében hatályba lépett ITM rendelet alapján nem feleltek meg a biztonsági elõírásoknak.

A hiányok pótlására a nagystrandon a Kecskeméti utca és Margó Ede sétány sarkán egy új fitnesz park fog
megvalósulni az idei nyár folyamán.

Sajnos a háború miatt az eszközöket csak késve tudják szállítani, ezért késik a telepítés. Az Önkormányzat a
jövõben tervez további fitnesz parkokat létesíteni, ahogy anyagi lehetõségei engedik.

- A Platánia játszótéren az ivókút azért került lezárásra, mert a nem rendeltetésszerû használat miatt a
víz állandó jelleggel folyt, igen jelentõs vízszámlát generálva. Ivóvíz a tõle kb. 20 m-re található ingyenes,
személyzettel ellátott vizesblokkban található, ahol mindenki megtöltheti a kulacsát.

- A szelektív hulladékgyûjtésrõl a Margó Ede sétányon:

Egy pályázat során szelektív gyûjtõedények kerültek kihelyezésre. Több bírálat érte a GAMESZ-t, hogy nem
szelektíven szállítja el a hulladékot. 

Ennek oka a következõ:

A Balaton-parton a valós szelektív gyûjtés nem tud megvalósulni, mivel a szállító cég csak tiszta, étellel nem
szennyezett papírt és mûanyagot tekint szelektív szemétnek.

Sajnos jelenleg a szelektív hulladék elhelyezése a látogatók részérõl nem megfelelõen történik. Ahhoz, hogy a
valós szelektív gyûjtés meg tudjon valósulni, a GAMESZ-nak a szemetet át kellene válogatnia, illetve tisztíta-
nia. Erre sem emberi, sem technikai háttér nem áll rendelkezésre.

- Kutyákról: A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya éves ellenõrzést tartott, és
kifejezetten felhívta a figyelmet, hogy állatot a kijelölt fürdõhely (strand) területén sétáltatni és fürdetni tilos. 

Kérjük, hogy ne vegyék rossznéven a strandõreink dohányzással és kutyasétáltatással kapcsolatos
figyelmeztetéseit!

A strand mûködésének feltétele a jogszabályi elõírások betartása, betartatása. 

Dr. Kerekes Gyöngyi, Matyikó Zsuzsa
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MÁJUS 4-én ZAMÁRDIBAN ÜLÉSEZETT A BALATONI SZÖVETSÉG 

ÓVODAI HÍREK

Csákovics Gyula, a város polgármestere köszöntötte az elnökség tagjait.

A jó idõt kihasználva egyre többet indultunk a gyerekekkel sétálni, kirándulni. Az óvó nénik a Föld napjához

kötve kerékpár- vagy gyalogtúrát szerveztek, hogy a gyerekek tágabb környezetükkel is megismerkedjenek,

illetve minél több tapasztalatot szerezzenek. A manó és nyuszi csoport az Erdészeti Pihenõhöz, míg a tulipános

csoport a földvári Balaton-partra kerekezett. Az almások pedig a Kilátó és pincék felé vették az irányt.

Mindegyik helyszín alkalmas volt a felfedezõ, képességfejlesztõ és ügyességi játékok lebonyolítására. A cso-

portok kirándulása nagyon jól sikerült, mindenki egy élményekkel teli nappal gazdagodott. 

Május 24-én, kihívás napja alkalmából elsétáltunk a

focipályára, ahol a gyerekek kipróbálhatták a kislab-

da- dobást, kapura rúgást, zsákban ugrást és a távol-

ugrást. A délelõtt zárásaként pedig korcsoportonként

futóversenyen mérették meg magukat a kis ovisok. A

legfürgébbeket éremmel jutalmaztuk. 

Az év végi idõszakban az iskolába készülõ nagycso-

portosoké a fõszerep. Ellátogattunk velük az iskolába,

ahol ízelítõt kaptak egy tanórából, és megismerked-

hettek a tanító nénivel is. Az ünnepélyes búcsúztatójukra május 27-én került sor. Délelõtt körbejártuk az

óvodát, búcsú-dalokat énekelve, egymás vállát fogva köszöntek el társaiktól, az óvoda dolgozóitól, a játékok-

tól. A délelõttöt a teraszon egy közös tortázással zártuk. Délután a gyerekek már izgatottan várták családtag-

jaikat, akik könnyes szemmel, de annál nagyobb büszkeséggel nézték végig a mûsort. Az óvoda dolgozói

nevében kívánunk nekik sikerekben gazdag boldog

iskolás éveket!

A tanév utolsó szervezett programja a gyereknap volt,

amit május 31-én, kedden tartottunk. Az eseményt

zenével és színes lufikkal tettük hangulatossá. A

gyerekeket mókás játékok, palacsinta, tánc és ajándék

várta, a napot pedig Figura Ede interaktív zenés mûso-

ra koronázta meg. 
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ISKOLAI HÍREK

A nyári hónapokban is óvodába járó gyermekek nap-

jait a medencézés, vizes játékok, kézmûveskedés,

homokozó játékok töltik ki.

Köszönjük a szülõknek a rengeteg jégkrémet és

gyümölcsöt, valamint külön köszönet Szabó Áron

szüleinek, hogy az általuk beültetett levendulákkal

szebbé varázsolták óvodánk elõkertjét. Mindenkinek

kellemes nyarat kívánunk!

Június 10-én, pénteken búcsúztattuk óvodánk vezetõjét,

Barta Ilonát, nyugdíjba vonulása alkalmából. Köszönjük

Ica néninek az évtizedeken át tartó lelkiismeretes és

áldozatos munkáját, amely során tudatosan arra

törekedett, hogy innovatív ötleteivel és azok kivitelezésével

elõrébb vigye az intézményt, és ezáltal öregbítse annak jó

hírét!  

Jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Május 4-én szerveztük a madarak és fák napi ren-
dezvényünket. Az alsósok településünk utcáit, ját-
szótereit bejárva versengtek, a szülõk pedig nagy
segítséget nyújtottak a lebonyolításban. A felsõ
tagozatosok a Hethland Üdülõ vendégszeretetét
élvezték, ahol a Balaton és a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park flóráját és faunáját ismerhették meg
sok változatos feladat, játék, elõadás keretében.
Köszönjük az üdülõ munkatartásainak és a szülõknek
az e napon nyújtott segítséget.
Május a kompetenciamérésrõl szólt. A nyolcadikosok
és a hatodikosok 2-2 napon mérettek meg. E tanévtõl
digitálisan zajlik a mérés, s a szövegértés, matematika,
idegen nyelv mellett már természettudományban is
számot adnak diákjaink tudásukról.
Május 17-én 50, június 1-jén 39 diákunknak volt a
Fõvárosi Operettszínházban csodálatos élményben
része.
Május 24-én zajlott a néptánc tagozatosok vizsgája.
Szép produkciókat láthattunk, néptáncosaink
kiemelkedõ munkát végeztek. 27-én az Együd Árpád
emlékére megrendezett Somogy megyei gyermek és
ifjúsági néptánc fesztiválon is megcsillogtatták tudá-
sukat: az Elõképzõ 2. osztály arany-, a 6-8. osztá-
lyosok csoportja bronz fokozatot kapott. Felkészítõ
tanáruk Szugfill Zsolt.
Június a kirándulásokról szólt.
Az elsõsök és a harmadikosok Balatonendréden
töltöttek egy kellemes napot, 9-én az ötödikesek
Budapestre, 14-én a hatodikosok Székesfehérvárra,

13-án a nyolcadikosok Székesfehérvárra és Agárdra, a
második osztály Tihanyba, a negyedikesek Bajára, a
hetedikesek Agárdra kirándultak.
15-én délelõtt ballagási fõpróbát tartottunk, majd
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ünnepi díszbe öltöztettük a tornatermet. 

19-én csengettek be utoljára ebben az iskolában 21
végzõs diákunk számára. Nagyon vártuk már mi is,
hisz ez jelzi a vakáció kezdetét, de az õ számukra a
csengõszó a búcsút jelentette. Szép mûsorral köszön-
tek el diáktársaiktól s az iskolától. A ballagást
tanévzáró követte, ahol eredményes munkájáért sok
tanulónk kapott jutalmat.
8. osztályosainknak sok sikert, eredményes helytál-
lást kívánunk az életben s az új iskolájukban!

*
A HEBE országos német nyelvi tavaszi versenyében
remekeltek diákjaink. A „Hallo Schweiz!”versenyben
az ötödikesek csapata- EGRI CSANÁD, VIDA
EMESE- MÁSODIK lett. 
Szintén a HEBE „ Spiel und gewinn!” német nyelvi
országos 4 fordulós egyéni versenyben BUNEVÁCZ
MIHÁLY /4.o./ kiemelkedõen teljesített, õ is a 2.
helyen végzett.
A Mozaik német nyelvi verseny országos döntõjében
MAKLÁRY FLÓRA/ 6.o./ MÁSODIK lett.
VIDA EMESE részt vett a TITOK Regenbogen orszá-
gos német nyelvi digitális versenyben, ahol 4.
helyezést ért el.

/Hirsch Judit/

Fekete István-díjban - melyet 1998-ban Perjési Já-
nos alapított - részesültek KONKOLY ROZINA és
MÓDOS ANNA 8. osztályos tanulók az elmúlt évek
során nyújtott kiemelkedõ tanulmányi munkájukért,
példamutató magatartásukért és szorgalmukért.

A Csákovics Gyula polgármester úr által alapított
„Jó tanuló, jó sportoló” díjat KIVÁGÓ FANNI 8.
osztályos tanuló vehette át.

Bertalanné Fajván Melinda és Meringer Janka 8.
osztályos SZM-szülõk munkáját Tarr Péter igazgató
úr köszönte meg.

Hirsch Judit mesterpedagógus 40 éve van a tanári
pályán, így õ Pedagógus Szolgálati Emlékérmet ve-
hetett át.

Kispéter Sándorné a tankerület dicsérõ oklevelét
kapta.

Tanév végi eredmények 2021/2022
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Diákolimpia: Frizbi, Tollaslabda, Atlétika, Kisiskolák versemyében atlétika és labdarúgás.

Felkészítõ Galó Tibor

Simonyi Zsigmond Kárpát- medencei helyesírási
verseny 

Lotz János helyesírási és szövegértési verseny 

Arany János Országos Anyanyelvi Verseny 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Zrínyi Matematikaverseny 

Kenguru Matematikaverseny

HEBE „Hallo Deutschland“ Országos Csapatverseny 

HEBE „Hallo Schweiz“ Országos Csapatverseny
HEBE 4 fordulós német nyelvi verseny 
TITOK „Regenbogen“ Országos Online Verseny 
MOZAIK Országos Németverseny 

Felkészítõk: 
Benkõ Margit

Galóné Kárpáti Ildikó 
Hirsch Judit 
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

ZamJam és STRAND fesztivál
JEGYEK/BÉRLETEK HELYI LAKOSOKNAK!

Zamárdi lakosoknak kedvezményes jegyek és bér-
letek igényelhetõk a Tourinform irodában
ZamJam napijegy 9990 Ft 
ZamJam 3 napos bérlet 21.245 Ft 
ZamJam VIP napijegy 17495 Ft
ZamJam VIP 3 napos bérlet 32995 Ft
STRAND fesztivál kedvezményes 4 napos bérlet
23995 Ft
A STRAND fesztiválra kizárólag bérlet igényelhetõ.

Feliratkozási határidõk:
ZamJam július 18-ig (illetve amíg az összesen 100 db
jegy/bérlet el nem fogy).
STRAND fesztivál augusztus 10-ig (illetve amíg a
200 db bérlet el nem fogy).
Az árak nem tartalmazzák a rendszer által felszá-
molásra kerülõ kezelési költséget!
Az igénylés személyesen vagy elektronikusan bemu-
tatott személyi igazolvány és lakcímkártya bemu-
tatásával történik.
A rendezvényekrõl bõvebb információ, program itt
található:
https://zimjam.hu/
https://strandfesztival.com/.hu

Nyári rendezvények

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

Klassz a pARTon!
július 15.  19:00 Görög Sisters
július 16. 19:00 BDZ - A la CARTe Ensemble  
Helyszín: Zamárdi , Rendezvénytér, Kossuth Lajos
utca vége
https://www.klasszaparton.hu/hu

Július 20. KarantÉn vagy Te
Nyári színházi elõadás
Kapunyitás: 17:00, elõadás 18:00
Pokorny Lia és Kálloy Molnár Péter estje
Helyszín: Kertmozi ( Kossuth u. 16. )
Jegyek vásárolhatók a Tourinform irodában.
Jegyár: 5500 Ft

Július 21-24.  VIII. Rosé fesztivál
Helyszín: Rendezvénytér , Kossuth Lajos utca vége

Mindennap: körhinta, légvár, ugráló vár, kézmûves
foglalkozás, vándor játszótér, Sakk szimultán, bor-
totó értékes nyereményekkel.

Július 21. csütörtök
18.00 Vonulás a Szabadság térrõl a rendezvény térre. 
Együttmûködik a Richter Flórián cirkusz,a Zamárdi
Petõfi SE Lovas szakosztálya és a Pomázi Mazsorett
csoport
18:20 Megnyitó, beszédek
18:45 Sulyom néptáncegyüttes
19:00 Besenyei Péter mûrepülõ világbajnok bemu-
tatója
19:20 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
18:30 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 

Július 28-30. ZamJam
Bõvebb információ:https//zamjam.hu/ 
Helyszín: Zamárdi, Rendezvénytér, Kossuth Lajos
utca vége

Július 29-30. Balaton átevezés
www.balatonatevezés.hu
Július 30., szombat az átevezés idõpontja
(Táv: 8 km; Zamárdi-Tihany-Zamárdi). 
Pénteken egy sportnap egészíti ki a programot.
Augusztus 4-7. Balaton koncert
Helyszín: Keszeg utca-Kilátó utca közötti partszakasz
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XX. BALATONI JÁTSZADALOM – 2022

Helyszín: Kossuth utca-végi rendezvénytér

Augusztus 4-e, csütörtök  - Hagyományok napja:
16:00-21:00: Csupa-csoda vándorjátszótér és Gubányi Kata kézmûves játszóháza*
17:00-: Berenhidai Huszár Péter baranta csapat középkori harcászati bemutatója*
18:00-: Garagulya gólyalábas kompánia vásári komédiája*
19:30-: M.É.Z koncert ír-skót táncházzal* 
(16:00-: Szívalkotás kézfogással a vízben, de csak abban az esetben, ha másnapra tartósan elromlik az idõ!)

Augusztus 5-e, péntek - Versenyek napja:
10:00-14:00: Hétpróba-verseny a Balaton Ifjú Bajnoka címért.** 
Versenyszámai: úszás, távspriccelés, „dárdaszigonyos” célzó verseny, halfajok felismerése, frizbi dobás,
csomókötési módok, vízi futás. 10-12 és a 13-15 éves gyerekek kupaversenye. Nevezés a verseny elõtt a helyszínen.
Fiúk, lányok együtt indulnak. Edzés, felkészülés nem szükséges! 
(Esõs idõjárású nap esetén a verseny esetleges pót idõpontja  aug. 11-e, 10:00.)
16:00-21:00: Csupa-csoda vándorjátszótér és Gubányi Kata kézmûves játszóháza*
17:00-: Sakk szimultán-játszmák Jeszenszky József sakkmesterrel*
17:30-: A II. Zamárdi „Föld körüli” vitorlás verseny**
(Esõs idõjárású nap esetén a verseny esetleges pót idõpontja  aug. 11-e, 14:00.)

18:00-: Flatland bmx kerékpáros akrobatika**
19:00-: Balaton-kvíz vetélkedõ nagyobbaknak*
20:00-: Hármas zongorista találkozó 2x40 percben - boogie-woogie piano párbaj show*
(16:00-: Szívalkotás kézfogással a vízben, de csak abban az esetben, ha másnapra tartósan elromlik az idõ!!!)

Augusztus 6-a, szombat - Balaton Szíve-nap:
16:00-21:00: Játékos tudomány – furfangos csudavilág: interaktív játékpark és Gubányi Kata kézmûves játszóháza*
16:00-: Zamárdi a Balaton Szíve: szívalkotás kézfogással a vízben.** 
Helyszín: a szörfkölcsönzõnél, a Balaton Szíve-szobor közelében. A szívalkotáshoz jó idõ és legalább 24 fokos
vízhõmérséklet szükséges. 
Idén a szív a háborútól szenvedõkért és a békéért kiálló vezetõkért dobog.

17:00-: Gulyás László vándormuzsikus: Az aranyhal meséje*
18:00-: Langaléta Garabonciások: Vitézi mókák, kunkori történetek*
19:00-: Kudumba interaktív dob-show*
20:00-: MISZTRÁL-koncert*
21:30-: Lobbanáspont Tûzzsonglõr-duett*

Augusztus 7-e, vasárnap - Családok napja:
16:00-21:00: Játékos tudomány – furfangos csudavilág: interaktív játékpark és Gubányi Kata kézmûves játszóháza*

16:30-: Magyar Népmese Színház: A papucsszaggató királykisasszonyok*
17:30-: Rendõrségi szolgálati kutya-bemutató* 
18:30-: Bab Társulat: Fenevadak –óriásbábos vásári komédia*
19:30-: Pereckorona bemutatása családok részvételével*
20:00-: BRASSDANCE koncert*
(16:00-: Balaton szíve! Szívalkotás kézfogással a vízben, de csak abban az esetben, ha a játszadalom során csak
ez a nap alkalmas a szívalkotásra!!!)

Jelmagyarázat: 
* Esõs idõjárás esetén helyszín a Közösségi Ház és telke (Honvéd u.6.)
** Esõs idõjárás esetén a program elmarad, vagy egy késõbbi idõpontban zajlik.
Információ: Gál Péter (+36303325009), Tourinform Iroda: 84-345290 (9:00-18:00-ig) 
PROGRAMVÁLTOZÁS VIS MAIOR OKBÓL LEHETSÉGES.
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Augusztus 4-7. Balaton koncert
Helyszín: Keszeg utca-Kilátó utca közötti partszakasz
augusztus4. csütörtök
18:00 Infusion Trio
20:30 The Carbonfools
21:30 DJ Show

augusztus 5. péntek
18:00 Haagen Imre Dalköltõk Társasága
20:30 Hõsök
21:30 DJ Show

augusztus 6. szombat
18:00 Kelemen Kabátban
20:30 Pápai Joci
21:30 DJ Show

augusztus 7. vasárnap
16:00 Buborék Együttes (gyerekmûsor)
DJ: Matthew Lenner 

Augusztus 10. 17:00 Lorán Barnabás Trabarna
és Rekop György közös standup comedy estje
Helyszín: Zamárdi, Kertmozi (Kossuth u.14.)

Augusztus 13. VIII. Svert Kupa- DELL túra-
verseny 
Helyszín: Bácskai utcai kikötõ
Bõvebb információ: http://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: Milleniumi emlékmû 
19:00 HUNGARIAN RHAPSODY
21:00 The FREAKEND 
Helyszín: Rendezvénytér, Kossuth utca vége

Augusztus 25-28.  II. BÍT - BALATONI ÍRÓ TÁBOR
Helyszín: Közösségi Ház

Kortárs költõk, írók négynapos alkotótábora.

Szeptember 3. Hosszú Gyula Kettesfogathajtó
emlékverseny 
Helyszín: Repülõs emlékmû , Rendezvénytér

Szeptember 3. Vízi hálaadás
Helyszín: Bácskai utcai Kishajó kikötõ

Szeptember 10. Zamárdi Plain- Art Alkotótábor
záró kiállítása
Helyszín: Közösségi Ház

Szeptember 17. Madárijesztõ-készítõ verseny
Helyszín: Tájház, fõ utca 86.

Szeptember 17. dr. Kõrösi Mária elõadása – Az

Aranybulla nyomán történelmünkben – gróf

Széchenyi István és gróf Teleki Pál szellemi

közössége-
Helyszín: Közösségi Ház

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 ,bögrék, pólók,

hátizsák

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!

Kiváltása irodánkban is lehetséges!

OTP SZÉP kártyát elfogadunk (december 31-ig
átjárhatók a zsebek)

Nyitva tartásunk:
Hétfõtõl szombatig 9:00-18:00 óráig
Vasárnap 9:00-17:00 óráig állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Visszatekintés: 
Április 9-én a Berkenye Alkotókör költészet napi ren-
dezvényén Pálmai Árpád karnagy, elõadómûvész adott

a magyar líra középkori és újkori évszázadaiból merít-
ve színvonalas koncertet intézményünk meghívottja-
ként.
Május 2-án Mátyás Szabolcs elõadását szerveztem
meg a NABE évadzáró összejövetelére. 
A Közszolgálati Egyetem adjunktusa évtizedek óta
kutatja a magyar tudomány és kultúra nagy talentu-
mainak életét a Nobel-díjasoktól kezdve a világhíres
magyar vagy magyar származású sportolókig bezáró-
an. Vetített képes elõadásáért is jár neki a köszönet,
de külön azért is, mert könyveit ingyen, ajándékként
vihették haza a közönség tagjai.
Június 2-tól 7-éig végre ismét Erdélybe utazhattunk,
részt véve újra a csíksomlyói búcsún, és kalandozva
kevésbé ismert nevezetességekhez. Fõképp zamárdi,
de szántódi, földvári utazókból is állt csapatunk. Tõ-
mondatokban néhány élményünk: Szarvas - Mini Ma-
gyarország és a Kárpát haza közepét jelzõ malom
megtekintése. A határon túl néhányan rohamtempó-
ban bevettük Világos várát, ahonnét „börtönébõl sza-
badult sas lélekkel” tekinthettünk el az alföldi mesz-
szeségbe. 

Radnán magunkba szívtuk a soknemzetiségû bánsági
zarándokhely szakralitását. Gyulafehérvárott nem-
csak a székesegyház évezredes csendjében töltõdtünk,
de találkozhattunk az újonnan felavatott Bethlen Gá-
bor-szoborral is. Higgyék el, hogy ez a szobor ott áll-
hat, abban ott az égi kegyelem! Az almakeréki szász
templom Erdély egyik freskókban leggazdagabb kö-
zépkori temploma. Apafi fejedelem elhagyatott sírja
viszont magyar törõdést kíván! A keresdi Bethlen-kas-
tély feltárása, rekonstrukciója most zajlik. A régész-
gondnok-idegenvezetõ Zója Levente elõtt helytállása
miatt le a kalappal! Egyszemélyes személyzet és „vár-
úr”! Pünkösd szombatján  végre  viszont - láthattuk 

Égi Édesanyánk somlyói kegyszobrát és hallhattuk,
láthattuk újra a zarándok székely keresztalják csen-
getytyûs-zászlós vonulását, énekét. A csángó mise
celebránsa, Berszán Lajos atya által ismét magához
ölelte a magyarság csángó testvéreinket. Pünkösdva-
sárnap az ezeréves határon ünnepélyes szentmise ke-
retében felavatták és megszentelték Márton Áron
dombormûvét és a kommunista uralom során vérta-
núságot szenvedett papok, szerzetesek emlékkövét. A
színpadon utána megdobogtatta szívünket a gyimesi
csángók hagyományõrzõ mûsora. Táncos tempera-
mentumuk lenyûgöz mindig! Másnap a szejkefürdõi
Mini Erdély, a kõrispataki szalmakalap múzeum és a

Útban a világosi várhoz

Pálmai Árpád a Költészet Napján

Gyimesi csángó búcsúi hangulat az ezeréves határon

A szent Iván-éji idõutazás: A közönség egy része és a
zenészek a hõsök kápolnájánál (I.és II. vh)
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tordai sóbánya
volt az úti cél.
Utolsó nap
Reményik Sán-
dor, Dsida Jenõ
és Kós Károly sír-
ját kerestük fel a
Házsongárdi te-
metõben, aztán a
Meleg-Szamos
hegyi víztározói-
nál élveztük a lát-
ványt.
Itt hadd jegyezzem
meg: aki remek
színvonalú félpan-
ziós, szívélyesen
v e n d é g s z e r e t õ
szállást keres Er-
délybe utazva, na-
gyon ajánlom neki
a csernakeresztúri,
gyimesközéploki
(Sötétpataki) és a
tordatúri szállá-
sunkat! Vendéglá-
tóink elérhetõségét
szívesen meg-
adom! Utunkról
néhány fotót is
láthat a kedves
Olvasó!
Hálásan köszö-
nöm a Berkenye
Alkotókörnek, je-
lesül Szakáli An-
nának és a meg-
hívott fellépõnek,
Fülep Benedek-

nek, hogy a Nemzeti Összetartozás napi zamárdi meg-
emlékezést vállalták! Így ebben az évben is méltó mó-
don fejeztük ki lelki vágyunkat és kötelességünket.
Tájházi idõszaki fotókiállításunkat június 12-én meg-
nyitottuk. Címe: Facebukkanó képek és rajzok! Remél-
jük, nemcsak a nyaraló vendégek, hanem a helyiek is
megtekintik, ha szeretik a jókedvet és a derût!

A Hírmondó összevont múltkori számából kimaradt
két fotó Fábián Gáspár építész alkotásait bemutatan-
dó. Ezt pótoljuk, e cikkhez tartozóan. A Zamárdihoz
kötõdõ híres építészrõl õsszel lesz utca elnevezve. 

A járvány elõtti
szép idõket idézte
idei Szent Iván-éji
idõutazásunk nem-
csak a résztvevõ
közönség számát
tekintve, hanem
azért is, mert este
9-tõl éjjel fél 2-ig
végigjártuk az em-
lékhelyeket, meg-
idézve zenével,
történeti vagy
mondai szöveggel
az adott kort a
nagyszerû Arany-
alma Párossal és

Gaál Attila Csaba veszprémi színésszel. Tûzugrás a
Szamárkõnél volt, kis agapé pedig a kilátónál.

Másnap a már
t i s z t e l e t b e l i
zamárdinak szá-
mító Tabi Fúvós-
zenekar adott tér-
zenét a városháza
elõtt Sternóczky
László vezetésé-
vel a Magyar Sza-
badság napja al-
kalmából. Olyan
jó volt újra a bé-
kebeli hangulatot
árasztó kellemes
fúvószenét hall-
gatni az alkonyati
fényben!

Magyar, sváb, krassován horvát,
szlovák, román, cigány zarándokok
hitét õrzi radnai Krisztus lábfeje.

Micsoda szakmai tudást õrzi a keresdi
kastély sarokbástyája!

Facebukkanó képek-tájházi kiállítás
plakátja

A badacsonytomaji Szent Imre templom:
(tervezte: Fábián Gáspár)

A székesfehérvári Prohászka-templom:
(tervezte: Fábián Gáspár)
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A tabiak térzenéje a Magyar Szabadság alkalmából

Elõretekintés:

Júliusban, augusztusban ismét lesznek erdei túrák a

nyaraló vendégek számára, és beindul a péntek és va-

sárnap délutáni ingyenes játékparki és kézmûves soroza-

tunk! Közzétesszük e számban az idei játszadalom

programját is! Mindezek részleteit a kedves Olvasó a

Tourinform híreinél találja!

Gál Péter mûvelõdésszervezõ

Színházi esték
Kedves Mindenki!

Hálás köszönet és óriási ölelés mindazoknak, akik
bármilyen formában részesei voltak a „Nyári Színház
Zamárdi”elsõ elõadásának a Zamárdi Kertmoziban. 
Szerelmes Rögtönzések

Teltház, fergeteges vidám hangulat és természetesen
zseniális színészi játék tette emlékezetessé ezt a nyár-
esti programot . Óriási megtiszteltetés városunk szá-
mára, hogy Nagy-Kálózy Eszter , Rudolf Péter és Kál-
loy Molnár Péter is elfogadta meghívásunkat . 

Külön köszönet Zamárdi Város Polgármesteri Hiva-
talának és a Zamárdi Tourinform Irodának a szerve-
zésben, lebonyolításban nyújtott segítségéért.

A munka folytatódik , a júliusi és az augusztusi prog-
ramok is ismertek már. Pokorny Liával és a Stand Up
Brigád tagjaival is találkozhattok hamarosan.
Köszönettel & üdvözlettel, 
Erdélyi Zsolt +36 70 883 2747
Jegyértékesítés: Zamárdi Tourinform Iroda , Cooltix .
Bõvebb infó:@ilovezamardi 

SZÍNHÁZI ESTÉK
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ZamJam 2022.A szervezõ VOLT Produkció Kft. lakossági tájékoztatója

A ZamJam fõ feladatának tekinti, hogy a városba ér-
kezõknek megmutassa Zamárdi ismert helyeit és rej-
tett kincseit egyaránt. Mindezt úgy, hogy Zamárdi la-
kói és az itt nyaralók is jól érezzék magukat. Ennek
keretében túrákat, kiállításokat, irodalmi- és gyerek-
programokat szervezünk városszerte. Az akusztikus
és jazz-koncertek nagy része napközben zajlik. A fõ
helyszínen (Rendezvénytér) mindössze egyetlen szín-
pad várja a közönséget. Ennek koncertprogramja 23
órakor, a kísérõ programok hajnali 1 órakor érnek vé-
get.

Menetrend

A 2022-es ZamJam építésének kezdete: 2022. 07. 25.,
hétfõ 
A fesztiválterület visszaadásának napja: 2022. 08. 03.,
szerda
A koncertek idõpontja: 2022. 07. 28-30. csütörtöktõl –
szombatig 
Napi nyitvatartás: 15:00-01:30

Az építés-bontási munkálatok rendje

A teherforgalom az Eötvös utca – Kiss Ernõ utca út-
vonalon érkezik a fesztivál területére, és a Kossuth
Lajos utcán hagyja el azt.
Fokozottan ügyelünk arra, hogy a teherautók ne járas-
sák a motorjaikat szükségtelenül, és ne parkoljanak le
lakóházak elõtt.
Nem végzünk nagy intenzitású építési és bontási mun-
kálatokat 6 óra elõtt és 21 óra után.
A stáb nem használ quadokat és motorokat.
A parti sáv nem a rendezvényterület része, továbbra is
nyitott strandként funkcionál a rendezvény egész ide-
je alatt.

Lezárások, forgalmi rend

A koncertek a Kossuth Lajos utcai rendezvénytéren -
a Kiss Ernõ utca - Margó Ede sétány – Leiningen-W.
Károly utca által határolt területen zajlanak, a fõbejá-
rat és a beléptetés a rendezvénytér északkeleti olda-
lán lesz.

A Szent István út beépítetlen déli oldalára kerül az in-
gyenes parkoló.

A Kiss Ernõ utca, Kossuth Lajos utca és Leiningen-W.
Károly köz közötti szakasza 2022. július 28. 06:00 és
július 31. 04:00 óra között lezárásra kerül. 

A Kiss Ernõ utca, Kossuth Lajos utca és Leiningen-W.
Károly köz közötti szakaszán kívül a fesztivált környe-
zõ utcákban útlezárás nem lesz, az utcák forgalmi
rendjének átalakításával igyekszünk kezelni a megvál-
tozott forgalmi helyzetet. A forgalmi rend átalakítása
a Kossuth Lajos utca, Kiss Ernõ utca, Damjanich ut-
ca, József Attila utca által közrefogott utcákat érinti.

A ZamJam idõtartama alatt a taxiszolgáltató kocsijai

a Kiss Ernõ utca – Kossuth Lajos utca keresztezõdés-
nél vehetik fel az utasokat.

A ZamJam tömegközlekedésébe a zamárdi kisvonat
is bekapcsolódik. A szolgáltatást jegy megváltásával
bárki igénybe veheti. 

Panaszkezelés, lakossági információ

A zajpanaszok bejelentésére a zajvonal telefonszá-
mán lesz lehetõség: 06 80 315-000

A ZamJam szervezésében zajló koncertek 23:00 óra-
kor véget érnek, az ezt követõ záróprogram pedig 1:00
órakor.

A zamardi@voltprodukcio.hu e-mail címre várjuk a
fesztivállal kapcsolatos lakossági kérdéseket, rekla-
mációt, észrevételt.

A fent közölt információk a szervezõk, a hatóságok
vagy az önkormányzat döntései alapján változhatnak.
A változás jogát a szervezõk fenntartják. Kérjük, kí-
sérjék figyelemmel a VOLT Produkció és az önkor-
mányzat tájékoztatóit!

Elõre is köszönjük a türelmüket és szeretettel várjuk
Önöket a programjainkon!

VOLT Produkció Kft

2022. 07. 05.
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„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület hírei

Közeledik a II.
Balatoni Írótá-
bor (II. BÍT) idõ-
pontja. Terveink
szerint szeret-
nénk, ha Zamár-
di egyik hagyo-
mánnyá növõ
rendezvényévé
válna ez a kortárs
írókat, költõket
megmozgató ese-
mény, melyen az
értékes elõadáso-
kon kívül minden
résztvevõ bemu-
tatkozási lehetõ-
séget kaphat.

Az augusztus 25-28-ig tartó négy napban több
rendkívüli elõadás és mûsor hallható, illetve tekint-
hetõ meg, melyre szeretettel hívjuk kedves közös-
ségünket is. Elõzetesen az alábbi nyílt programok
várhatók, melyet késõbb plakáton is megjelente-
tünk.   Az elõadások rendje az alábbi:

Augusztus 25-én 15 órától:

Szakáli Anna: Köszöntõ, tábornyitás, programis-
mertetés
Katona Mária-Pánti Anna: ének

1. Tálos Ágota festõmûvész kiállítása, megnyitja:
Veit Judit 

2. Péter Kincsõ Katalin: Photograph Ed Sheeran
(ének)

3. Elõadás, Katona Mária: Kodály Zoltán mun-
kássága 

4. Díjátadás 

Este 20 órától: Versözön (Kortárs alkotók bemutat-
kozása)

Augusztus 26-án 15 órától:
Erre a délutánra több elõadó visszajelzését várjuk,
az elõadások tárgya ennek függvényében változ-
hat:
1. Dr. Vermes György: Limerick (tréfás költé-

szet)
2. Dr. Cséby Géza PhD Hévíz folyóirat fõszer-

kesztõ elõadása
Este 20 órától: Versözön (Kortárs alkotók bemutatko-
zása)

Augusztus 27-én 15 órától:

1. Fekete Gyula- emlékhely avatása, Védõnõk
házánál

2. Koszorúzás: a város vezetõsége, Berkenye-kör
3. Vers: Székely Zsuzsa elõadásában 
4. Ránki György Zeneiskola növendékei
5. Brukker Márta: klarinét 
6. Vers: Molnár Annamária elõadásában
7. Közösségi Ház: Beszélgetés Fekete Gyuláról a

családtagokkal/részletek FGY írásaiból

19,30 Színházi elõadás: Orbán Erika SK Társulata
Tabról: Maszkaland / tréfás színjáték (belépõjegy
nincs, a társulat köszönettel fogad adományokat)

Zenés este: Mathias Rex zenekarral (nem csak tábor-
lakóknak)

Augusztus 28-án:

9 órakor indulás Siófokra, hajóút (Siófok-Balatonfü-
red) 
Balatoni versek és dalok a hajón (Berkenye-kör és a
BAHART közös rendezvénye):
Ének: Pánti Anna, Katona Mária, Péter Kincsõ Kata-
lin
Csángálás: Füredi séta a Tagore sétányon (Borfeszti-
vál).
Délután 16 óra visszaindulás Balatonfüred –Siófok 
Balatoni versek és dalok a hajón.

Aki szeretne csatlakozni, az megteheti családjával
együtt! Jegyváltás csoportos kedvezménnyel történik.
Ezt a gazdag programot a „Berkenye Zamárdi Alko-
tókör” Egyesület szervezésében a Bethlen Gábor Ala-
pítvány, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttmûkö-
dési Alap, a Zamárdi Tourinform Iroda és a résztvevõ
alkotók támogatásával valósítjuk meg.
Az I. Balatoni Írótáborban készült írásokból készítet-
tük el a Szavak kikötõje antológiát, melynek tartalma a
Balatonról, Zamárdiról Önöknek, Önökhöz, rólunk
szól. Ez a válogatás egy igazi gyöngyszem a könyvek
sorában, de Somogy megye és Zamárdi életében is.
Reményeink szerint a II. Balatoni Írótábor is hasonló-
an sikeres lesz.
Arra biztatjuk Önöket, hogy vegyenek részt rendezvé-
nyünkön, vendégeink találkozhassanak helyi lakosok-
kal. Zamárdiról nem sok írás található a szépiroda-
lomban, néhol egy-egy hivatkozás, de a Balatoni Író-
táborral, az alkotók megszólításával azon munkálko-
dunk, hogy pótoljuk ezt a hiányosságot.

2022. június 27.
Szani

… és ismét BÍT



Kedves támogatóink, kórusszeretõ emberek! 

A közel kétévnyi bezártság után igen mozgalmasra
sikerült a Zamárdi Nõi Kar elsõ féléve. Bár a
Covid-19 vírus miatt nem kellett teljesen leállnunk
a próbákkal, a betegségek és a pandémia „utóhatá-
sai” a kórus életét sem könnyítették meg. Sajnos
több tagunk is elköszönt a kórustól különbözõ okok
miatt, de szerencsére 2021 õszétõl 7 új taggal is
bõvült a csapatunk. A jól sikerült karácsonyi tem-
plomi koncert után januárban újult erõvel, ter-
vekkel, reményekkel és pár, kórusvezetõnk által
kiválasztott dallal vágtunk bele a tavaszi munkába.

Az elsõ meghívásunk március közepén érkezett a
tesmagi Amicorum Vegyes Kartól. A kórus
jubileumát szerették volna egy egyházzenei fesz-
tivállal megünnepelni 2020-ban. A járványhelyzet
miatt azonban több idõpontot is le kellett monda-
niuk. 2022. április 23-án azonban mi is útra kelhet-
tünk végre, és találkozhattunk szlovákiai bará-
tainkkal. A régvárt utazás igencsak kalandosra si-
került. De a részvételek lemondása, illetve zongo-
rakísérõnk elakadása az úton betegség miatt,
valamint autóbuszunk defektje sem tudta kedvün-
ket szegni. 
A somorjai Sancta Maria Kórus, a tesmagi
Amicorum Vegyes Kar és a Zamárdi Nõi Kar közös
nagy sikerû hangversenyét önfeledt ünneplés
követte.
Köszönjük a meghívást a tesmagi Amicorum
Vegyes Kar vezetõjének, a fesztivál szervezõjének,
Szabó Balázs Szabinának.

Hazaérkezésünk után ismét belevetettük magunkat

a munkába, és elkezdtük a felkészülést a 2022.
június 19-én megrendezésre kerülõ balatonszárszói
XII. Nemzetközi Kórustalálkozóra, mikor május
legelején újabb felkérés érkezett. A veszprémi
Gizella Nõi Kar (kikkel szintén jó kapcsolatot ápo-
lunk évek óta) meghívására lehetõségünk nyílt részt
venni 2022. június 16-án a Veszprém Énekel ren-
dezvényen, mely a Balaton Európa Kulturális
Fõvárosa rendezvény-sorozat része volt. Ez a

felkérés különösen megtisztelõ
volt számunkra, hiszen a külön-
bözõ veszprémi kórusok között
mi képviselhettük a balatoni
kórusokat. 

A már egyébként is sûrû június
közepi programot még jobban
megbonyolította egy váratlan
felkérés. Kórusvezetõnket,
Cziberéné Ráduly Irént
meghívták a Nyár ’22 forgatására,
hogy programajánló keretében
nyilatkozzon a szárszói kórusfesz-
tiválról. 
A hirtelen jött lehetõséget meg-
ragadva,  úton  Veszprém  felé

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2022 július

ZAMÁRDI NÕI KAR
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„elugrottunk” Révfülöpre, és egy dallal megnyitot-
tuk az aznapi mûsort, népszerûsítettük a balaton-
szárszói kórustalálkozót és az énekkarunkat. A
mûsorban külön megemlítettük az új nyári fel-
lépõruhánkat, ami egy egyszerû gondolatból indult:
mindenki viselje a saját fekete-fehér szettjét és fel-
dobjuk piros-fehér csíkos (igazi nyári/balatoni)

kiegészítõkkel. Ez olyan jól sik-
erült, hogy minden fellépésünkön
megjegyezték, milyen jó az
ötletünk.
(A mûsor visszanézhetõ a média-
klikk-en, a 2022.06.18-i Nyár’22
magazinmûsor legelején látható a
kórus, és a kórusvezetõnkkel
készült riport)

A 15 perc hírnév és a tv-felvétel
után a veszprémi fellépésünk is
nagyon jól sikerült. Jól éreztük
magunkat. Ezúton is köszönjük a
Gizella Nõi Kar vendégszeretetét,
valamint, hogy a rendezvény
végén a Zamárdi Nõi Kart
tiszteletbeli veszprémi kórussá
fogadták!

Két nap pihenõ után a balaton-
szárszói Csukás Színházban
együtt léptünk fel a Panslavia
Énekegyüttessel, a tatabányai
Bárdos Lajos Vegyeskarral és a
balatonszárszói Soli Deo Gloria
Kórussal. A XII. Nemzetközi
Kórustalálkozón is bemutathat-
tuk színes repertoárunkat, mely-
ben a komolyabb hangvételû
mûvek és könnyed filmzene mel-
lett a nagy kihívást jelentõ
Kodály-mû, a Cigánysirató is
szerepelt. A fellépéseket faül-

tetés, majd ünneplés követte. Köszönjük szépen a
Soli Deo Gloria Kórusnak a meghívást!

Az idei évre  terveztük  még az  általunk megálmo-
dott és megvalósított Balatónia – balatoni kórusok
találkozójának újbóli megszervezését. Sajnos erre
valószínûleg a szûkös anyagi helyzetünk miatt nem
kerülhet sor, kénytelenek leszünk elhalasztani. De
ígérjük, a közeljövõben bepótoljuk!

Fellépéseink a zene szeretetérõl szóltak, és az
örömrõl, hogy újra találkozhattunk barátainkkal,
énekestársainkkal. Minden rendezvényen sikeresek
voltunk, és méltón öregbítettük Zamárdi hírnevét.

CRI, SZM, KT

Fotó:

Hirschmann Attila, Ágh Timea, Lipcsei Orsolya,
Gulyásné Erdélyi Nikoletta
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

BODOR PÉTER ISMÉT EURÓPA-BAJNOK A F-250 KATEGÓRIÁBAN

Lengyelországban, Znin városában rendezték meg az
F-250 motorcsónak Európa-bajnokságot, melyen is-
mét indult Bodor Péter, aki tavaly megnyerte az EB
futamot.

A verseny alacsony vízállás, de szép idõ mellett került
megrendezésre az összes olyan versenyzõ részvételé-
vel, akik eddigi eredményeik alapján esélyesek voltak
az Európa -bajnoki cím elérésére.

Az idõmérõ edzés után már látható volt, hogy legalább
5 abszolút esélyes versenyzõ van, akik kö-
zött szinte nincs különbség. A 4 futam alatt
számos izgalmas esemény történt, voltunk
elsõk, harmadikak, de a többiek is küzdöt-
tek a szerencsével és balszerencsével a ver-
seny során.
A 4. futam elõtt már látszott a gyõzelem
esélye, és a végelszámolást követõen egyér-
telmû volt, hogy 

Bodor Péter 2022. évben is megnyerte az
F-250 kategória Európa-bajnokságát.

Az EB végeredménye:
1. Bodor Péter  Magyarország
2. Alexandro Cremona  Olaszország
3. Wayne Turner Anglia
Gratulálunk az EB gyõztesének, és drukkolunk, hogy a világbajnoki, még hátralévõ 2 futam jól sikerüljön, és
az elõzõ évi gyõzelmet itt is sikerüljön elérni.

Váci Autó SE
Margó György

1. 2022.január 14-én ketten részt vettünk a ROSZ átal
szervezett vezetõ továbbképzõ tanfolyamon
Bakonyszûcsön. A személyes tapasztalataim alapján
csak ajánlani tudom az egyhetes ingyenes, teljes ellá-
tást biztosító pihenést a rákbetegségbõl gyógyultak, il-
letve a tartós betegségben (cukor, magas vérnyomás
stb.) szenvedõk részére. Bõvebb információk tõlem
Perge Krisztától kapható  06-30-9453-640.

Találkoztunk a társklubok vezetõivel, információt cse-
réltünk, ötleteket adtunk át egymásnak. Megismer-
kedtünk a különbözõ terápiás foglalkozásokkal (egyé-
ni, csoportos, zeneterápia ) és a gyakorlatban is kipró-
báltuk. Életünkben elõször festettünk, amit haza is
hoztunk.



2. 2022. április 23-án kirándultunk Majk, Bodajk, Csó-
kakõ útvonalon. Majkon az utolsó látogatásunk óta

sok minden változott, felújították a remeték lakhelye-
it, a templomot. Az idegenvezetõ részletesen ismer-
tette a munkálatokat.
Következõ állomás Bodajk volt. Megtekintettük a tel-
jesen felújított templomot, az egyházi múzeumot, és a
koronázási ékszerek másolatait. Végül Mórocz Tamás
atya 15 perces orgonamuzsikával bizonyította nekünk,
hogy bár a Zamárdinak nagyon szép hangú orgonája
van, azért az övéké sem utolsó. Még fotót készíteni is
beállt közénk. Csókakõ megmászására már kevesen
vállalkoztunk. A  várból gyönyörû kilátás nyílt a kör-
nyékre.

3. 2022. május  20.  Vonattal  utaztunk   Budapestre,
ahol 40 fõ vett részt  az  „Operaházi sétán“  Ennyien
még nem indultunk el  vonattal, metróval  de  sze-
rencsére  nem  volt   semmi  probléma.  Fiatal   ideg-
envezetõ kalauzolt végig minket. Sajnos az esti elõ-
adás  fõpróbája miatt a  nézõtérre  nem mehettünk
be, ezt kifogásoltuk. Kora délutáni vonattal érkez-
tünk haza.

4. 2022. május 21 Tihany. Részt vettünk a ROSz II.
Országos Kulturális Találkozóján. Ekkor volt a tihanyi
levendula klub 30 éves évfordulója is. Közel 400 fõ
vett részt . Nagyon jó kultúrális program volt, a mû-
sort a résztvevõ klubok adták. Részünkrõl 8 fõ vett
részt a rendezvényen. A résztvevõk megvendégelését,
a helyszínt (tornacsarnokot), az 1 órás sétahajózást a
helyi cégek és vállalkozók felajánlása biztosította.
Meglepett, hogy ez a kis létszámú tihanyi közösség
mennyire összefogott, hogy a rendezés sikeres legyen.

5. Június 19-én az óvódások és az alsós iskolások ré-
szére a Családsegítõ csapata „egészségnapot“ rende-
zett. Nagy Magdival én is részt vettem rajta. Két fel-
adatot vállaltunk: puzzel kirakását, amin 5 érzékszerv
szerepelt, ezeket meg kellett mutatni. Meglepõen ha-
mar végeztek vele, nekünk otthon nem ment olyan
gyorsan, mint nekik, a kirakás.
A másik feladat: egy dobozban egészséges, és nem
egészséges dolgokat tettünk, és ki kellett találni,mi az,
és hogy egészséges vagy egészségtelen. 5 csoportban
kb. 45 gyerek vett részt a játékban, és meglepõen
ügyesek voltak. Meg is dicsértük õket és az óvó néni-
ket is.

Az évi tapasztalatunk az volt, hogy sajnos öregszünk.
Kevesebben megyünk kirándulni busszal, ha megyünk
is, maximum 1 naposra és ne kelljen gyalogolni. A
busz is nagyon megdrágult. Úgy néz ki, hogy egyre
kedveltebbek a vonatos utak. 
Voltunk Martonvásáron, Pesten. Tervezzük Budán a
Gülbaba türbélyét, a gyönyörû rózsakertet megnézni,
és ehhez valamilyen kiállítást kapcsolni.

Perge Kriszta

2022. július 23.oldal Zamárdi Hírmondó
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F E L H Í V Á S  PSA ( PROSZTATA) SZÛRÉSRE
A PSA vizsgálat nem igényel egyéb fizikai (pl.tapintásos) vizsgálatot.

A „Prosztata Kommandó” helyben,a Közösségi Házban (Honvéd u 5.) fog vizsgálatot végezni
2022 októberében.

Pontos idõpont késõbb.
A méréshez 2-3 csepp vérre van szükség.

A vizsgálat nem ingyenes, 3000Ft /fõ, 
A kiszállás költségének fedezetét(kb. 30.000Ft-ot) pályázati pénzbõl fedezzük.

JELENTKEZNI: 2022.SZEPTEMBER 15-ig lehet Takács Szilvinél a 06-30-850 9911  vagy Perge Krisztánál a
06-30-945 3640 telefonszámon.

Az idõpontokat a vizsgálatra mindenkivel  telefonon egyeztetjük.
A  vizsgálat, hasonlóan a székletvér-vizsgálathoz nem mutat 100 %-os pontosságot, de elõrejelzi, ha valakinél
probléma  lehet, ami miatt célszerû az RDV (prosztata vizsgálat végbélen keresztül) vizsgálatot  elvégeztetni.

A 2021. évi szûrés azt mutatja, hogy 62 résztvevõ közül 6 fõnél találtak eltérést. Ebbõl 1 fõnél 
a további vizsgálatok rosszindulatú prosztatarákot állapítottak meg. Kora miatt nem mûtötték,

sajnos jelenleg is sugárkezelésre jár.

Tehát 50 év felett évente szükséges a szûrés. Éljenek vele!!!!!!!!!!
Egészségõr Klub

Kedves Tagok

2021. december 6-án
voltunk 15 évesek.

Az ünnepségre
2022.augusztus 28-án

kerül sor.

A meghívót késõbb
kapjátok meg, addig is

jegyezzétek fel az
idõpontot, jelenlétetekre

feltétlenûl számítunk.

Vezetõség



2022. július 25.oldal Zamárdi Hírmondó

Köszönjük a vevõinknek, hogy évek óta
Zamárdiban az õstermelõi piacon vásárol-
ják a virágainkat és köszönjük a Face-
bookon való támogatást is.

Fürjes kertészet

A Silencio Temetkezés
vállalja temetések teljes körû

lebonyolítását.
Irodáink:

8623 Balatonszárszó, Szemesi utca 3.

8660 Tab, Kossuth L. utca 69. (üzletsor)

8675 Andocs, Szent Ferenc tér 8.

Ügyelet 0-24h: 06-30-9-567-578

Elérhetõségeink:

06-84-363-311

06-30-9-567-578

info@silenciotemetkezes

www.silenciotemetkezes.hu

Kasza Béla: Kilátás Zamárdiból 

/ Bihari Puhl Levente azonos címû festmé-
nyérõl / 

Habcsók-felhõk úsznak fent a könnyû égen, 
légies mozgásuk, mint üde szemérem, 
felemeli szívét annak, aki nézi. 
Sokáig láthassa, bizony ezt reméli. 

Szépséges a víz is, erotikus álom, 
bizsereg mindenem, nem kell rút halálom, 
merthogy ez a világ ennyire gyönyörû! 
Kevés a mélabú, számosabb a derû. 

Fúj az õszi rõt szél, mégsem kell kabátom, 
addig biztosan nem, amíg szívem lángol 
és a tónak, tájnak e tûzzel integet. 

Azt hiszem, emiatt el sose kárhozom, 
oka, hogy a gyönyör mosolyt nyit arcomon: 
a tavon ott ringó Tihanyi-félsziget. 

Forrás: kaszabela.irasai.hu

POÓS TEMETKEZÉS

Siófok, Semmelweis u. (Kórházzal szem-
beni parkolónál)

Tel.: 06 84/313-678, +36 30/9366-090

+ 36 30/ 1603- 007

Ügyelet Zamárdiban,
az év minden napján:

0-24-ig + 36 30/3366-468

e-mail: poostem@t-online-hu

Halottszállítás, teljes körû temetkezés az
ország területén, sírkõmunkák, koszorúk,

gyászhirdetések.
www.nemzetkozitemetkezes.hu
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alatti Imaházban

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

Szombat:                               19:00
Vasárnap:                                9:30
Telepi kápolna: Petõfi S. u. 9.
Vasárnap:                   8.00 és 19.00
Balatonendréden vasárnap: 11:00  
Zamárdiban hétköznapokon:

Hétfõ                                      7:30
Kedd                                     19:00
Szerda                                     7:30
Csütörtök                              19:00
Péntek                                     7:30

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

Zamárdi plébániatemplom: Fõ u.1.

MISEREND
Miserend 2022.július 2- augusztus 21.

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

Hivatalos idõk a plébánián :
Hétfõtõl-péntekig:         8.00-12:00
Plébánia telefon száma: 84/348-925, 06/30 190 2818

Az temetés esetén változhat a miserend



Július 5-én a Magyar Kajak Kenu Szövetség
sajtótájékoztatót tartott Budapesten a II. Balaton-
átevezéssel kapcsolatban. 2022-ben második alkalom-
mal biztosít Zamárdi helyszínt a rendezvénynek. 

Csákovics Gyula polgármester a sajtótájékoztatón úgy

fogalmazott, hogy Zamárdi befogadta és megkedvelte

ezt a rendezvényt.

Az idei évben kétnaposra tervezik a sportrendezvényt,

amely kiegészül szárazföldi sportprogramokkal is. 

MAGYAR KAJAK KENU SZÖVETSÉG


