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BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. június 27-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde szakmai programjának megtárgyalása
- Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde intézmény bölcsõdére vonatkozó Szakmai Programját,

a részét képezõ Házirenddel és Szervezeti és Mûködési Szabályzatával együtt jóváhagyja.  
A szakmai program 2022. július 1. napján lép hatályba. 

2. Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási rendjének jóváhagyása
- Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde nyitvatartási rendjét 2022. szeptember 1. napjától az

alábbiak szerint határozza meg:  hétfõtõl-péntekig: 700-1700.

3. Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde gondozási díj megállapítása
- a Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõdében gondozási díjat kíván megállapítani,

1000 Ft/nap összegben.

4. „Mozdulj Balaton” sportprogram 2022. évi támogatása
- a „Mozdulj Balaton” sportprogram 2022. évi támogatására a 2022. évi költségvetésében tervezett

100.000 Ft-on felül további 160.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
- A programok helyszíne a Zamárdi, Kossuth Lajos utcai rendezvénytér és a Jegenye tér.

5. „Zamárdi a Balaton Szíve” reklámfelület alatti terület mûgyantás burkolat kiépítése
- a „Zamárdi a Balaton Szíve” reklámfelület alatti terület mûgyantás burkolat kiépítésével a 2. sz. Mély-

építõ Kft.-t bízza meg bruttó 927.100 Ft összegben. 

6. Zamárdi, Bácskai utca Ny - i oldalán lévõ csapadékvíz-elvezetõ árok lefedésére és felette egy új járda
kiépítésére vonatkozó engedélyezési szintû tervek elkészítése

- javasolja a Zamárdi, Bácskai utca Ny - i oldalán lévõ csapadékvíz-elvezetõ árok lefedésére és felette
egy új járda kiépítésére vonatkozó engedélyezési szintû tervek elkészítésére, valamint az ajánlatkérõ
nevében történõ építési engedély beszerzésére vonatkozóan a Fejér-Európa Kft.-t (Székesfehérvár.)
megbízni 770.000 Ft + áfa = 977.900 Ft összegért.  

- A tervezési munkák anyagi fedezete Zamárdi Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében jó-
váhagyott „Úttervezések” (I.1.3.7) során szereplõ a 5.0 M Ft. 

7. Zamárdi, Csap utcai járda tervezésével és az engedélyeztetési eljárásban történõ lebonyolítói munka
- a Zamárdi, Csap utcai járda tervezésével és az engedélyeztetési eljárásban történõ lebonyolítói mun-

kával a Fejér-Európa Kft.-t (Székesfehérvár.) bízza meg 760.000 Ft + áfa = 965.200 Ft bruttó összeg-
ben.  

- A tervezési munkák anyagi fedezete Zamárdi Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében jó-
váhagyott I.1.3.2. számú „Csap utca járda tervezése” soron 863.600 Ft erejéig rendelkezésre áll, a fenn-
maradó bruttó 101.600 Ft az „Úttervezések” (I.1.3.7) soron szereplõ 5.0 M Ft összeg terhére rendelke-
zésre áll. 

8. Zamárdi,Búzavirág, Ibolya és Szegfû utcák szilárd burkolattal történõ kiépítésére vonatkozó engedé-
lyezési szintû tervek elkészítésével, valamint az építési engedély Önkormányzat nevében történõ be-
szerzése

- a Zamárdi,Búzavirág, Ibolya és Szegfû utcák szilárd burkolattal történõ kiépítésére vonatkozó engedé-
lyezési szintû tervek elkészítésével, valamint az építési engedély Önkormányzat nevében történõ be-
szerzésével a GEOPÁRD-FÖLD MÉRNÖKI Kft.-t bízza meg 2.340.00 Ft +áfa = bruttó 2.971.800 Ft
bruttó összegben.  

- A tervezési munkák anyagi fedezete 5.0 M Ft összegig rendelkezésre áll Zamárdi Város Önkormány-
zatának 2022. évi költségvetésében jóváhagyott „Úttervezések” (I.1.3.7) költségvetési során. 
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9. Zamárdi Általános Iskola területén lévõ mûfüves sportpálya felújítási munkáinak elvégzése

- elfogadja a Greenturf Sport Kft. bruttó 10.326.624 Ft-os ajánlatát a Zamárdi Általános Iskola terüle-
tén lévõ mûfüves sportpálya felújítási munkáinak elvégzésére.

- A kivitelezési munkák anyagi fedezetének biztosítására a képviselõ-testület az általános tartalékot je-
löli meg. 

10. UNATRÉV Egészségügyi és Szolgáltató Kft és a Családorvosi Praxis és Egészségügyi Szolgáltató Kft.
2022. december 31. napjáig történõ támogatása

- Zamárdi Város Önkormányzata és a Családorvosi Praxis és Egészségügyi Szolgáltató Kft., valamint
Zamárdi Város Önkormányzata és az UNATRÉV Egészségügyi és Szolgáltató Kft. között a Covid-19
humán egészségügyi járvány okozta többletfeladatok ellátásából adódó jelentõsen megnövekedett ki-
adásokhoz támogatási szerzõdés van érvényben a veszélyhelyzet idõtartamára. 

- A veszélyhelyzet 2022. május 31. napjával megszûnt, a szerzõdés értelmében a támogatás a veszélyhely-
zet megszûnését követõ elsõ képviselõ-testületi döntés meghozataláig folyósítható. 

- A 2022. évi költségvetésben a támogatások 2022. december 31-ig történõ folyósításához az összeg ren-
delkezésre áll, ez alapján a képviselõ-testület a támogatást 2022. december 31. napjáig fenntartja.

11. Jegenye téri vállalkozók kérelme

- a Jegenye téri vállalkozók mojito mozgóárusítással kapcsolatos kérelmét az õsz folyamán kívánja meg-
tárgyalni.

12. Vállalkozási alap létrehozása 2023. évi költségvetésben

- egyetért vállalkozási alap létrehozásával, melyhez a 2023. évi költségvetésben kíván keretösszeget biz-
tosítani. 

- A vállalkozási alap létrehozásával kapcsolatban a képviselõ-testület az õsz folyamán kíván további dön-
tést hozni.

13. Packeta Hungary Kft. – Z-BOKSZ csomagautomata kihelyezése

- engedélyezi a Packeta Hungary Kft. kérelmére Z-BOKSZ csomagautomata kihelyezését az elsõ évben
díjmentesen, az üzemeltetõ költségére a Sport téren. 

14. Sonrise Kft. közterület-használati ügye

- a Sonrise Kft. részére 2022. szeptember 30. - október 1. napra 600 m2 nagyságú terület bérbe adását
engedélyezi, összesen 1.000.000 Ft bérleti díjért. 

- A helyszín a Balaton szíve tér melletti zöldterület. 

- A területtel kapcsolatos takarítás és egyéb kötelezettségek a szervezõt terhelik.

15. Sportrendezvények megrendezésére idõpont meghatározása

- a jövõre nézve sportrendezvények közterületi lebonyolítására minden év szeptember 15. – május 15.
közötti idõszakot jelöli meg (szezonon kívüli idõszak).

16. DM Balaton Run futóverseny megrendezése 2023. évben

- a DM Balaton Run futóverseny 2023. szeptember 26-i idõpontját jóváhagyja, fizetendõ díj 1.000.000 Ft
bérleti díj+500.000 Ft kaució, az infláció mértékével növelve.

- A futóverseny egyéb feltételei az idei évi feltételekkel megegyezõek azzal, hogy a verseny megrendezé-
se elõtt a szervezõk a részletek egyeztetése miatt a jegyzõt keressék.

Matyikó Zsuzsa
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Kedves Zamárdiak!

Engedjék meg, hogy megosszuk Önökkel a 2022-es STRAND Fesztivált érintõ legfontosabb információ-
kat. Bízunk benne, hogy Önök is részt vesznek majd programjainkon, az eseménnyel járó megnövekedett
forgalom pedig minél kevésbé zavarja majd Önöket.

Idõpont: 2022. augusztus 18-21. csütörtöktõl vasárnapig
Nyitvatartás: naponta 13:00 - 4:00
Beköltözés a fesztivál kempingekbe augusztus 18-án, csütörtökön 10 órától
A feszitvál ezen a napon 13 órakor nyit.

KEDVEZMÉNYES JEGYVÁSÁRLÁS ZAMÁRDI LAKOSOKNAK

Zamárdi lakói korlátozott számban kedvezményesen vásárolhatnak belépõt a Tourinform Irodában.
Szeretettel várjuk Önöket!

ÉPÍTÉS-BONTÁS

A rendezvény építésének kezdete: 2022. 08. 08., hétfõ.
A fesztiválterület visszaadásának napja: 2022. 08. 26., péntek.

A Margó Ede sétány és a Balaton közötti sávot 2022. 08. 14., vasárnap 23 óráig nyitva tartjuk, és a feszti-
vál zárását követõen megnyitjuk.

A teherforgalom a Harcsa utcán érkezik a fesztivál területére és a Zöldfa utca irányába hagyja el azt.

Az alvállalkozók, partnerek figyelmét felhívtuk arra, hogy a teherautók ne parkoljanak le lakóházak elõtt
és csak szükséges esetben járassák a motort.

A teher- és építési forgalom által használt utcákat szükség szerint locsolókocsi takarítja 8 és 16 óra között.

Nem végzünk nagy intenzitású építési és bontási munkálatokat 6 óra elõtt és 21 óra után.
A stáb által használt eszközök számára sebességkorlátozást vezetünk be.

A Margó Ede sétány és a Balaton közötti sávra nem kerül építmény, ezt a területet strandolásra hagyjuk
meg.

FORGALMI REND, BEHAJTÁSI ENGEDÉLYEK

Forgalmirend változások, lezárások

A fesztivál a Harcsa utca - Panoráma/Kiss Ernõ utca - Kecskeméti utca által határolt területen zajlik, a fõ-
bejárat és a beléptetés a Zöldfa utca végén lesz.

A fesztivált környezõ utcákat az idei évben is lezárják az autóforgalom elõl. A területre behajtani csak
szervezõi vagy lakossági behajtási engedéllyel lehet. A lezárás a Keszeg utca, Szent István utca, Bácskai
utca által közrefogott utcákat érinti. A behajtásra jogosultak a Bácskai utca-Kiss Ernõ utca sarka felõl, va-
lamint a Szent István út irányából a Kecskeméti, Zöldfa és Harcsa utcákon hajthatnak be a területre.

STRAND FESZTIVÁL 2022
Lakossági tájékoztató
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A lakossági behajtási engedélyeket 2022. 08. 12. és 2022. 08. 22. közötti napokon lehet átvenni a Harcsa
utca vonalában a Szent István út déli oldalára telepített konténerben az alábbi idõszakokban: 
-augusztus 12-e és augusztus 15-e között minden nap 8.00 óra és 20.00 óra között,
-augusztus 16-án 0.00 órától augusztus 22-én 8.00 óráig folyamatosan 24 órában.

A Szent István út az idei évben is egyirányúsításra kerül a Hársfa utcától Szántódon a rév kijáratáig. A
Hársfa utcából biztosított a kihajtás a Szent István úton mindkét irányba, a Fûzfa utcából csak Szántód fe-
le lehet kihajtani a lezárás idõszakában. A Szent István út beépítetlen déli oldalára kerül a fesztivál ingye-
nes központi parkolója.

A lezárás 2022.08.17. szerda 8.00 órától - 2022. 08. 22. hétfõ 12.00 óráig tart. A lezárás a Keszeg utca,
Szent István utca, Bácskai utca által közrefogott utcákat érinti.

Lakossági behajtási engedélyek
Lakossági behajtási engedélyre a területen lévõ ingatlanok tulajdonosai és a kiszolgáló forgalom (árufel-
töltés, helyi szolgáltatók) jogosultak. A jogosultságok megállapítása, az ügyintézés és adatkezelés teljes
mértékben a Zamárdi Önkormányzat hatásköre.

A lezárt közterületeken behajtási engedéllyel is tilos parkolni. Az engedéllyel rendelkezõk az ingatlanja-
ik udvarán parkolhatnak, vagy rövid idõre, kiszolgálási célból (árufeltöltés, szervíz) állhatnak meg közte-
rületen. A fizetõparkolás rendjében nem történik változás, a díjköteles zónákban parkoló gépjármûvek tu-
lajdonosainak változatlanul díjat kell fizetniük.

A Kiss Ernõ/Panoráma utca a fesztivál alatt idõszakos teljes lezárásra kerül. Ilyenkor a Bácskai és a Har-
csa utca közötti szakaszon behajtási engedéllyel sem lehet közlekedni. A tiltás a rendezvénynapokon dél-
utántól 15 órától reggel 6 óráig lesz érvényben.

Taxi
A fesztivállal szerzõdésben álló taxi szolgáltatók autói az idei évben is behajthatnak a lezárt területre, de
kizárólag egyirányból a Szent István u. – Kecskeméti u. - Kiss Ernõ u. - Bácskai u. útvonalon.  A taxisok
a Kiss Ernõ utcában (Bácskai utca és Kecskeméti utca közötti szakasz), valamint a Kecskeméti utcában
vehetik fel az utasokat.

LAKOSSÁGI INFORMÁCIÓK, PANASZKEZELÉS

A közterületekre idén is helyezünk ki nyilvános WC-ket és az utcákat rendszeresen takarítjuk. A fesztivál
körüli utcák rendjének biztosítására a korábbiaknál is nagyobb figyelmet fordítunk.

A lakossági kérdéseket, észrevételeket, reklamációt, valamint a zajjal kapcsolatos bejelentéseket az aláb-
bi elérhetõségeken lehet bejelenteni:
ZAJVONAL: 06 80 315-000
FESZTIVÁL INFORMÁCIÓ: zamardi@voltprodukcio.hu

A változás jogát a szervezõk fenntartják.
Aktuális hírek, informciók elérhetõek a fesztivál weboldalán:www.strandfesztival.hu 
és Facebook oldalán: https://www.facebook.com/StrandFesztival!

Kérjük, fogadják sok szeretettel a Zamárdiba érkezõ vendégeket, bízva abban, hogy a STRAND Fesztivál
a város épülésére szolgál és jó hírünket viszi az egész országban.

2022. augusztus 03.
Köszönettel:

A VOLT Produkció stábja
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Vendégek!

Zamárdi Város forgalmi rendje a Strand Fesztivál 2022. elnevezésû rendezvény ideje alatt közlekedé-
si, közbiztonsági okokból az alábbiak szerint fog változni:

A rendezvényterület környezetében lezárásokra kerül sor. A lezárás 2022. augusztus 17-én (szerda)
8.00 órától -2022. augusztus 22-én (hétfõn) 12.00 óráig tart. A fizetõparkolás rendjében nem történik
változás!
A terület lezárására vonatkozó közlekedési táblák elhelyezési rendjét megtalálja honlapunkon
(http://onkormanyzat.zamardi.hu). Behajtási engedélyt kell kérniük azoknak a tulajdonosoknak,
akiknek az ingatlana a Szt. István utca - Bácskai utca - Keszeg utca által határolt tömbben helyezke-
dik el.  A lezárások által érintettek a fenti tömbön belül található valamennyi utcák, de nem érintet-
tek a határoló utcák, kivéve, ha ezen utcákban található ingatlanok bejárója a lezárt területrõl köze-
líthetõ meg.

A lezárt területre kizárólag csak behajtási engedéllyel lehet személy- és tehergépjármûvel behajtani.
A lezárt területen gépjármû kizárólag az ingatlanok területén parkolhat, a közterületen történõ par-
kolás a teljes lezárt terület vonatkozásában megtiltásra került.

Lakossági behajtási engedélyek az alábbi idõpontokban és helyszíneken vehetõek át: 
2022.08.12-tõl (péntek) 2022.08.15-én (hétfõ) 8.00-20.00 óra között, 
2022.08.16-án (kedd) 0.00 órától 2022.08.22. (hétfõ) reggel 8.00 óra között (folyamatos nyitvatartás-
sal)
a Szt. István utca – Harcsa utca keresztezõdésében elhelyezett konténerben. 

A lezárt területre behajtási engedélyt csak az ingatlan tulajdonosa, használója vagy ezek meghatalma-
zottja vehet át abban az esetben, ha személyazonosságát hivatalos irattal (személyi igazolvány vagy út-
levél, vagy vezetõi engedély, és minden esetben lakcímkártya) igazolja. A behajtási engedélyt átvevõ
személy köteles a behajtási engedély kiadásához az érintett gépjármû forgalmi rendszámát, valamint
a gépjármûvet vezetõ személy nevét és telefonszámát közölni. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy in-
gatlanonként legfeljebb 4 db behajtási engedély adható ki, amennyiben ennyi jármûvet ténylegesen el
is tudnak helyezni az ingatlanukon belül. 4 darabnál több behajtási engedélyre kizárólag akkor jogo-
sult az ingatlan tulajdonosa, ha igazolja, hogy a telken belül a gépjármûvek elhelyezhetõek.
A lezárás idõtartamán belül minden nap délután 15.00 órától másnap reggel 06.00 óráig terjedõ
idõszakban mindkét irányból tilos behajtani a Kiss Ernõ és Panoráma utcáknak a Bácskai utca és a
Harcsa utca közötti szakaszára. A behajtási korlátozás alól kivételt képez a Kiss Ernõ utcának a Kecs-
keméti és Bácskai utcák közötti szakasza, ahol a 15.00 – 06.00 közötti idõszakban is közlekedhetnek
- de nem parkolhatnak - az országos közhiteles nyilvántartásban szereplõ, és  engedéllyel rendelkezõ
taxik. A taxik a Kecskeméti utca útburkolatán fognak várakozni a  Kiss Ernõ utca és Szent István ut-
cai zárás közötti szakaszán és a Kecskeméti utca- Kiss Ernõ utca- Bácskai utca útvonalon hagyhatják
el a lezárt területet. A Kecskeméti utca emiatt É-i irányba egyirányúsításra kerül. A telken belül el
nem helyezhetõ gépjármûvek parkolására a Szt. István utca déli oldalán található – önkormányzati tu-
lajdonú – szabad területek kerültek kijelölésre, ahol a rendezvényszervezõ közremûködésével a par-
kolás irányítottan történik. 
A biztonság érdekében tett szigorítások miatt kérjük türelmüket és megértésüket!

Zamárdi Város Önkormányzata

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A BEHAJTÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL

a Strand Fesztivál 2022. idõtartamában
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Remek program volt júliusban a Klassz a pARTon-
sorozat két, városunkba hozott koncertje! Nagyon-
nagyon idevaló ez a program a zamárdi nyári kínálat-
ba, ezt már tavaly is jeleztem. Idén a szabadkai
születésû Görög Sisters adott csuda jó zongorakon-
certet. Én egyet emelek ki színes repertoárjukból,
Hacsaturján Kardtáncának átiratát! Bravúrosan adták
elõ! Másnap BDZ A la cART kamaraegyüttes hang-
versenye volt „klassz a parton”! Vonósötösük szaxo-
fonnal és fuvolával egészül ki. Nevükhöz méltóan 

nagyszerû a ’ la carte mûsort adtak.
Elsõsorban ritmusos vagy andalító
mediterrán zenedarabokat játszot-
tak, kiemelendõ a zeneszerzõk közül
a tangó argentin mesterét, Piazzolát
vagy a híres olasz filmzene szerzõt,
Nino Rotát. Jó lenne, szerintem, ha
jövõre 3-4 hangverseny házigazdái
lehetnénk! Köszönjük Korhecz
Imolának és Podhorányi Zsoltnak a
precíz lebonyolítást!

Az idei Balatoni Játszadalom négy napjáról képes beszámolót teszünk közzé. Kerek egésszé állt össze a négy

nap programja,  volt benne – csak ízelítõül a gazdag programból - ír-skót zenei koncert táncházzal a M.É.Z

együttestõl, balatoni hétpróba verseny gyerekeknek, gólyalábas vásári komédia, boogie-woogie zongoristák

mesteri találkozója, középkori harcászati bemutató, rendõrkutya szolgálati bemutató, bmx-kerékpáros mûsor,

kudumba együttdobolás, MISZTRÁL-koncert, és minden nap „csupa csoda” játszótér, no és természetesen a

szívalkotás meg a pereckorona.

Garagulya gólyalábas kompánia

Nemes Zoltán és zongorista társai

Langaléta garabonciások

Kudumba együttdobolásSzent István napi városi ünnepségünk a szokott helyen és a szokott idõpontban
kezdõdik augusztus 20-án: Millecentenáriumi szobornál 8 óra 30-kor. Ünnepi beszédet mond Bata János
délvidéki költõ, a vajdasági magyarság közéleti folyóiratának, az Aracsnak fõszerkesztõje. Közremûködik
Fülep Márk fuvolamûvész és zeneszerzõ. Ez alkalommal kapnak elismerést a városunkért sokat tett pol-
gártársaink. (GP) 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ BESZÁMOLÓI, HÍREI 

Korhecz Imola (középen) a Görög
nõvérekkel

BDZ A LA CARTE ENSEMBLE

Garagulya gólyalábas kompánia
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Szent István napi városi ünnepségünk a szokott helyen
és a szokott idõpontban kezdõdik augusztus 20-án:
Millecentenáriumi szobornál 8 óra 30-kor. Ünnepi
beszédet mond Bata János délvidéki költõ, a vajdasá-
gi magyarság közéleti folyóiratának, az Aracsnak fõsz-
erkesztõje.
Közremûködik Fülep Márk fuvolamûvész és zene-
szerzõ. Ez alkalommal kapnak elismerést a városukért
sokat tett polgártársaink.

(GP)

Kudumba együttdobolás

Nemes Zoltán és zongorista társai

Pereckorona közös elfogyasztásának egy pillanata.

Bab Társulat „Fenevadjai“
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

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 
23:30 Éjszakai Lobbanás tûzzsonglõr show
SZIKRÁZÓ ÉJSZAKA
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)

Nyitvatartásunk:
Augusztus 22-ig 
Hétfõtõl szombatig 9:00-18:00 óráig
Vasárnap 9:00-17:00 óráig
Augusztus 23-tól szeptember 15-ig
Hétfõtõl péntekig 9:00-17:00 óráig
Szombaton: 9:00-13:00
Vasárnap: ZÁRVA
Szeptember 16-tól
Hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig
Hétvégén: ZÁRVA

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.

Tel./fax: 84/345-290

E-mail:zamardi@tourinform.hu

Web: www.zamardi.hu

Gyermekjáték
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ISKOLAI HÍREK

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 OnlineVerseny  
Németverseny
MOZAIK Országos Németverseny
Felkészítõk:
Benkõ Margit
Galóné Kárpáti Ildikó
Hirsch Judit
Nagyné Márkus Adél
Dr. Nagyné Szalay Veronika

Fekete István díjasok Konkoly Rozina, Módos Anna

Zrínyi matekverseny megyei gyõztesei:
Módos A. Durkó B. Konkoly R. Gallai L.

BÜSZKESÉGEINK

Magyar-és matekverseny 
Baricza J. Módos A. Konkoly R. Gallai L.

Bunevácz Mihály matekverseny
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„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület hírei

Tettekben gazdag augusztus…

Amint a Hírmondó elõzõ
számában is közreadtuk,
közeledik a II. Balatoni Írótá-
bor (II. BÍT) idõpontja.
Támogatóink, elõadóink és a

résztvevõk lelkes közremûködésének köszönhetõen
az idei alkalomra is rendkívüli programot sikerült
megszerveznünk. Nagyon várjuk a Tisztelt Lakosságot
az augusztus 27-én 15 órakor Fekete Gyula emlék-
táblájának a leleplezésére a Védõnõk házánál. Ez az
esemény mindannyiunkat érinti, amennyiben egy

kiemelkedõ személyiség által újabb nevezetes hellyel
gazdagodik városunk. Fekete Gyula jelentõs irodalmi
munkássága mellett azért küzdött, hogy
Magyarországon bevezetésre kerüljön a GYES, ami
1967-ben meg is valósult. Zamárdi kapcsolatáról, iro-
dalmi és szociográfiai tevékenységérõl az ünnepségen
és azt követõen a Közösségi házban beszélgetünk a

családtagokkal, a Magyar Írószövetség elnökével,
Erõss Kingával. Ugyanezen az esten kerül bemutatás-
ra egy vidám színpadi mû. Orbán Erika: Maszkaland
tréfás színi játéka kerül bemutatásra az SK Társulat
elõadásában. Augusztus 28-án a BAHART-tal történt
egyeztetés szerint Balatoni versek és dalok hangoznak
el a Siófok-Balatonfüred és a visszafelé tartó hajóú-

ton. Egyesületi tagjaink is kapnak különbözõ
meghívásokat kulturális eseményekre. Tálos Ágotá-
nak Kötcsén van jelenleg kiállítása, majd a tábor meg-

nyitó napján, itt Zamárdiban lesznek láthatók legú-
jabb alkotásai. Szakáli Anna és Ambrus Judit
Budapesten, a Szabó Ervin könyvtárban mutatkoznak
be a Krúdy-kör meghívásában augusztus 4-én. Veit
Judit és Szakáli Anna Veszprémbe augusztus 13-án
vihetik el a Balatoni hajnal és a Szavak kikötõje
könyvekben megjelent verseket, írásokat, ahol bemu-
tatják az egyesület munkáját is. Köszönetünket
tolmácsoljuk azoknak a személyeknek, akik a Zam-
Jam keretében rendezett és a Hotel Famíliánál meg-
tartott Versek a teraszon irodalmi délutánunkra és
Tálos Ágota Minitárlatára eljöttek. Elõadóink voltak:
Katona Mária Budapestrõl (ének), Brucker Márta
Zamárdi (klarinét), Molnár Annamária, Veit Judit és
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Szakáli Anna (versek).Tevékenységünk és céljaink meg-
valósításának fõ támogatói: a Bethlen Gábor Alapítvány, a
Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttmûködési Alap, a
Zamárdi Tourinform Iroda, Zamárdi Város Önkormányzata.
A Fekete Gyula emléktábla elkészítéséhez a következõ
személyek járultak hozzá, akiknek támogatását a „Berkenye
Zamárdi Alkotókör” Egyesület vezetõsége TISZTELETTEL
MEGKÖSZÖNI!

Zamárdi Város Önkormányzata 
Horváth Sándor, Família Hotel ügyvezetõje
Elter Imre István képviselõ
Dávid Ibolya Márta
Ifj. Fekete Gyula 
Fekete Zsuzsanna Erzsébet
Papp Zoltán
Kuruczné Vaszary Zsuzsa Csilla
Vaszary Zoltán Péter
Retki Csaba

2022. augusztus 1.

Szani

NABE HÍREK

Május 21-én Mátyás Szabolcs tartott elõadást a Kö-
zösségi házban talentumok a Kárpát - medencében.
Június 4-én megrendezett Pünkösdi fõzõversenyen a
NABE lelkes csapata különdíjban részesült. Köszön-
jük szépen Nekik hogy képviselték a csoportot.
Május 7-én Pálkövén tartottuk az évi rendes küldött-
gyûlésünket, ahol játékos keretek között volt lehetõ-
ségünk tapasztalatokat gyûjteni, tanulni egymástól.
Június 12-én „Jövõd a Balaton“ V. Nabe Zöldfesztivál
került megrendezésre Nemesvitán. Csoportunk 5 fõ-
vel képviseltette magát.
A nemesvitaiak által szervezett egész napos progra-
mokon bemutatkoztak a NABE csoportok.
„Kertünk dísze - Konyhánk kincse“ zöldfûszerek kiál-
lítás, Balaton játszóház.
A zamárdi csoport „mezítlábas parkjának“ kipróbálá-
sa az egyik legnépszerûbb feladatnak bizonyult a
„zöld pontok“ gyûjtése során, melyekért értékes aján-
dékokat lehetett szerezni.

Szakáli Anna: Anyám kenyere

Mindennapi kenyerünket
asztalunkra tetted.
Mindennapi kenyerünkben
benne élt a tested.
Nekünk nyújtott elsõ falat
– illata mily édes! –
Drága anyám! Kérges kezed
a munkától érdes.
Tarlón sebzett, vércseppent-láb,
már kezedben égi rostád.
Magban talált minden élet
ábránddá gyúrt messzeség lett.
Terített asztal és kenyér,
néma ajkad egy imát kér.
Öledbe rejtett csíramag,
táncol harmatgyöngy pirkadat,
könnyek, ringó bölcsõ s holtak,
elfértek kötényed alatt;
késben, magban és kenyérben,
csillaggá szenderült szívedben.

2021. április
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Egészségõr Klub

AJÁNLÁS!! 

A koronavírus járvány újbóli terjedése miatt egyre nõ a fertõzöttek száma. Bár az új vírus kevésbé

veszélyes a korábbiaknál, Dr. Horváth Krisztina háziorvos a mostani kovidosoknak az alábbi

gyógyszerlistát ajánlja: 

- D-vitamin  3x3000 NE 3 napig,majd 2x3000 NE még 3 napig,majd napi 1x3000 Ne..;

- C-vitamin 3x1000 mg 5 napig, majd csökkenteni.; 

–Cink,szelén napi 1-1 tabletta;

-ACC-600 napi 1x; Quamatel,apofamotidin 2x20 mg;

-Allergodil orrspray napi 2-3x1-1 puff;

- ezek kiegészíthetõk természetes gyulladáscsökkentõkkel:melatoninnal,quercetinnel,kurkumával.

+Szív-érrendszeri kockázat esetén 100 mg aszpirin naponta, esetleg nagyobb adag magnézi-

um,koenzim-Q10. 

Covid-fertõzés gyanúja esetén mindenki konzultáljon háziorvosával, egyeztesse a fent javasolt

gyógyszereket a rendszeres gyógyszereivel (pl:aszpirin nem szedhetõ együtt más véralvadásgátló-

val!), hogy a kezelést egyénre szabottan kaphassa, illetve komplikáció esetén más, vényköteles

gyógyszerrel kiegészíthesse, állapotát ellenõrizhesse a kezelõorvos!

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

ISMÉT FELHÍVÁS 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
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„A szeretet a legnagyobb erõ. Ez köt össze mindent és mindenkit.“

/Wendy Higgins/

Híreinkkel utoljára a Hírmondó januári számában jelentkeztünk. Azóta megünne-

peltük csoportunk megalakulásának - 2012. január 12. - 10. évfordulóját.

Márciusban mi is kivettük részünket - mint sokan Zamárdiban - az ukrán menekültek támogatásá-

ból. Hatvanezer forint értékben vásároltunk tisztálkodási szereket, konzerveket, bébiételt.

Az Égisz üdülõbe került ukránokat ruhanemûvel, cipõvel láttuk el.

Március 27-én és 31-én önkénteseinkkel az egykori fõvárosi nevelõotthonban elszállásolt menekül-

tek kiszolgálásában segédkeztünk: reggelit készítettünk, mosogattunk, az érkezett

adományokat szortíroztuk.

A nagyböjti élelmiszergyûjtéskor gondoltunk a városunkban – átmenetileg - lakó ukrán családokra

is; nem csak a helyi rászorulóknak osztottunk csomagot, hanem nekik is.

Óriási mennyiségû ruhaadomány, háztartási eszköz kerül hozzánk, melyeknek tárolása idõnként

nem kis gondot okoz. Leginkább annak örülünk, ha a zamárdi rászorulók találnak a készletünkben

szükségleteiknek, igényeiknek megfelelõ darabot, de sokkal többen hoznak be adományt, mint

amennyien visznek tõlünk. A felesleget - kellõ átválogatás után - bezsákoljuk, és igyekszünk megfe-

lelõ helyre juttatni. Néhány alkalommal eljöttek érte Potonyból és Lakócsáról, ám a magas üzem-

anyagköltség miatt korlátozottak a lehetõségeik.

A Somogy megyei Beleg az ország 300 legszegényebb települése közé tartozik; a NABE zamárdi

csoportja éveken keresztül tartotta a kapcsolatot a tagiskolájukkal, támogatta a gyerekeket. 2020

februárjában nyugdíjba ment a tanítónõ, és lakat került a kis iskola kapujára. A 900 fõs falu polgár-

mestere minden lehetõséget megragad, hogy az ott lakók életét elviselhetõbbé tegye.

Elõzetes telefonos megbeszélés, egyeztetés után július 22-én reggel a Gamesz platós teherautójára

felkerült minden, ami az utóbbi hónapokban helyben nem talált gazdára: kb. 30 zsák ruhanemû, ci-

põ, konyhai eszközök, tévé, szõnyegek, játékok.

Hálás köszönetünk a Gamesz vezetõjének, amiért rendelkezésünkre bocsátotta a teherautót, és se-

gítséget kaptunk a rakomány felpakolásához. Köszönjük Domján Zolinak a szállítást, az adományok

cipelését.

Egy helyi rászorulónk részére keresünk centrifugát; ha valakinél fölöslegessé vált, örömmel és kö-

szönettel fogadjuk.

Telefonos elérhetõségünk: 348 - 524; 30 - 373 - 4760.

Fogadóóráink: minden hónap elsõ hétfõjén 14 - 16 óráig.

Az elkövetkezõ hónapok fogadónapjai: szeptember 5., október 3., november 7.

Bemné dr. Schneider Mária

KARITÁSZ HÍREK
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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

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

Zam Jam kispályás labdarúgó torna

A torna végeredménye:
1.helyezett: Borász válogatott 2. helyezett: Zamárdi öregfiúk 

3. helyezett: Újságíró válogatott 4. helyezett: Mûvészválogatott
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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


