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BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. augusztus 9-i, rendkívüli ülésérõl

A Képviselõ-testület

1. Balaton Sound fesztivál idõpont módosítási kérelem (a fesztivál idõpontjának egy héttel késõbbre
tolása)

- megtárgyalta a Sziget Zrt. Balaton Sound fesztiválra vonatkozó idõpont módosítási kérelmét és
úgy dönt, hogy az idõpontok továbbra is az Önkormányzat és a Sziget Zrt. között létrejött érvényes
terület-bérbeadási szerzõdés és együttmûködési megállapodásban foglaltak alapján továbbra is ér-
vényesek.

- A képviselõ-testület a meghatározott idõpontokon nem kíván változtatni.

2. Településképi üggyel kapcsolatos tájékoztatás és döntés

- a Zamárdi,Margó Ede sétány, 2987/32 hrsz.-ú ingatlanon kereskedelmi tevékenység végzésére
szolgáló építmény elhelyezésével kapcsolatban a Smith&Johnson Kft.-vel szemben 1.000.000 Ft,
azaz egymillió forint településkép-védelmi bírságot állapít meg, mivel a felépítmény kialakítása
nem felel meg a településkép védelmérõl szóló 5/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet elõírásai-
nak. 

3. Településrendezési eszközök komplex felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás

Ripszám János fõépítész elmondta: 

- A településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata régóta folyamatban van. A képviselõ-testület
által meghatározott módosítási célok közül kettõ megvalósítás jogszabályi elõírásokba ütközik. Az
egyik a kõhegyi 3 %-os beépítési százalék megemelése, ez a Balaton tv. alapján nem lehetséges. A
másik a Hársfa utcai erdõ területe, amely ökológiai szempontból sem lehetséges, hogy lakóövezet
legyen. Három oldalról lakóterület veszi ugyan körül, de nem vihetõ keresztül az elképzelés.

- A széplaki vasútállomás környéki területnél akadályba ütköztek, mert nem lehet beépítésre szánt
területet kialakítani belõle. A telek használatát lehetõvé teszi a „különleges beépítésre nem szánt
rekreációs terület” besorolás. A telek mérete 1000 m2, amely meg is osztható. Bárki megvásárol-
ja, a földszinten szolgáltatásra szánt üzlethelyiségeket kell kialakítani.

- Az Endrédi úton Gk. ( Kereskedelmi jellegû gazdasági) övezetet szeretett volna az Önkormányzat
kialakítani a múzeum besorolás helyett, ezzel kapcsolatosan Budapest Fõváros Kormányhivatal
Örökségvédelmi Osztálya kért újbóli vizsgálatot és a változás törlését. A közbensõ egyeztetés so-
rán szóbeli megbeszélés történt az Állami Fõépítész Irodával, el kell küldenünk az indoklásunkat
és egyéb csatolandó véleményeket és a döntést követõen a záró véleményt az Állami Fõépítészi
Iroda fogja kiadni. December 31-ig kell ezt követõen a felülvizsgálatot jóváhagynia az Önkormány-
zatnak.

- A társadalmasítást követõen érkeztek lakossági vélemények, többsége érdemi javaslat nélkül.

Ami érdemi észrevétel, azt szerepeltetik a módosításban.

- A kõhegyi beépítési százalékra vonatkozóan a válaszokat az érintettek részére már megküldték. A
Natura 2000, Brettyó kérdése: eddig különleges szabadidõ területként szerepelt. A tervezetben
„korlátozott használatú mezõgazdasági terület” besorolást kapott a felsõbb szintû jogszabályoknak
megfelelés érdekében.
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Paksi Szilvia Váti Kft:

- Amennyiben valaki a saját ingatlanáról szeretne tájékozódni, ahhoz természetesen elég a telepü-
lésrendezési terv és a HÉSZ tanulmányozása. 

- Az egyeztetés végén szeretnének egy olyan megbeszélést, ahol minden szakhatóság ott van.

- A véleményezési anyagot a képviselõ-testületnek le kell zárnia, az állami fõépítész pedig szintén
zárásként áttanulmányozza, hogy az általuk kértek átvezetésre kerültek-e.

- Az idén ezt az anyagot jóvá kell hagynia a képviselõ-testületnek.

4. Zamárdi 7-es út melletti parkoló kialakítás

- a Vasút utca északi oldalán található 2689/10. hrsz.-ú ingatlanon (a vasút mellett, a Friesz gumi-
szervizzel szemben) murvázott parkoló kialakításával megbízza a Zamárdi Parkolási Kft-t. 

- hozzájárul, hogy a Zamárdi Parkolási Kft. a saját költsége terhére megbízza a munka elvégzésével
a Fecske Kft.-t a második árajánlatában szereplõ mûszaki tartalommal, bruttó 5.762.625 Ft ösz-
szegben.

- a Vasút utca északi oldalán található 2689/10. hrsz.-ú ingatlant a murvázott parkoló kialakítását kö-
vetõen be kívánja vonni a fizetõparkolás rendszerébe.

5. Zamárdi, Táncsics Mihály utca végén mozgáskorlátozottak részére mozgássérült lejárat létesítése
- javasolja, hogy a Táncsics Mihály utca végére tervezett mozgássérült lejáró ügyében a megfelelõ

kialakításhoz szükséges összeget az Önkormányzat biztosítsa a kérelmezõk által felajánlott pénz-
ügyi keretek ( 600 000 Ft) beszámításával.

6. Zamárdi, Deák Ferenc sétány 6., 7/A., és 7/B. számok elõtti nyílt vízelvezetõ árok zárttá tételére
vonatkozó kérelem

- a benyújtott kérelmet jelenleg nem támogatja. 
- A mûszaki kialakítással kapcsolatos egyeztetéseket követõen a képviselõ-testület ismételten tár-

gyalja a Deák Ferenc sétány vízelvezetésére vonatkozó javaslatot, és a kialakítással kapcsolatos
költségeket, várhatóan 2023. évben szerepelteti.

7. Elektromos kerékpár töltõállomások telepítése
- tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elektro-

mos kerékpár töltõállomást létesítsen a Zamárdi Sport- és Vízi Turisztikai Központ területén há-
romoldalú használati megállapodásban rögzített feltételrendszer  figyelembe vételével, amennyi-
ben a vízibázis az 5 éves fenntartási idõszak lejártáig vállalja a töltõállomás térítésmentes üzemel-
tetését.

8. Elektromos kerékpár szervizoszlopok telepítése
- támogatja, hogy a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség kerékpáros szervizoszlopot létesítsen

Zamárdi, Platánia játszótérnél, és az 5 éves fenntartási idõszak lejártáig vállalja a szervizoszlopok
térítésmentes üzemeltetését.

9. Zamárdiba gördeszka pálya vásárlására vonatkozó megkeresés
- jelenleg nem támogatja a Nagy Balázs és Gál Péter Levente által kérelmezett, használt gördeszka

pálya megvásárlását.
- A képviselõ-testület szándéka, hogy helyszíni egyeztetést követõen kíván dönteni egy új eszköz be-

szerzésérõl, a 2023. évi költségvetés ismeretében.
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10. Honvéd utca felújítása” közbeszerzési eljárás megindítása

„Honvéd utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása c. elõterjesztést megtárgyalta és az

alábbi határozatot hozta:

1. - döntést hoz az „Honvéd utca felújítása”  közbeszerzési eljárásban szereplõ mûszaki tartalom

megvalósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés ajánlattételi felhívását és dokumentációját.

2. -  „Honvéd utca felújítása” közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az
alábbiak szerint jelöli ki:
dr. Kerekes Gyöngyi – jegyzõ 

Hoffmann Renáta – Adó és Pénzügyi Osztály vezetõje

Kétszeri Balázs – Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetõje

3. - a közbeszerzési ajánlattételi felhívását és dokumentáció, valamint adásvételi szerzõdés elkészíté-
sével dr. Kozma György közbeszerzési szakértõt bízza meg nettó 400.000 Ft összegben.

4. Képviselõ-testületi ülések nyári szünetében felmerült feladatok, közterületi javításokkal kapcsola-
tos munkavégzések jóváhagyása

1.) -a testületi ülések nyári szünetére tekintettel utólagosan- megbízza a Fecske Kft.-t 

- a Bácskai utcai üzletsor D-i oldalán megsérült behajtásgátló soron kívüli cseréjére 44.500 Ft +áfa
értékben.

- a Széchenyi utca 20. szám alatti ingatlan kapubejáratánál lévõ áteresz átépítésével 516.285 Ft
+ áfa értékben.

2.) - a Batthyány Lajos utca balesetveszélyessé vált részeinek aszfaltos javítási munkáinak elvégzésé-
vel megbízza a Fecske Kft.-t 623.569 Ft + áfa összegben. A beruházás megvalósítása 2022. szep-
tember 15. napját követõen történjen meg.

3.) - megbízást ad a TEAM-COMP Kft. részére, hogy a közbiztonsági kamerarendszer fejlesztése cél-
jából hálózati rögzítõ eszközt, valamint háttértárolót vásároljon és konfiguráljon a meglévõ háló-
zati rendszerbe  bruttó 577.850 Ft összegben (Vivotek 9441 p NVR hálózati rögzítõ + 4 TB
WD40PURZ)

11. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megkeresése a Zamárdi 1049., 1048/18. és 1048/17. hrsz.-ú

ingatlanok elõtti szárazulat strandként történõ hasznosításával kapcsolatosan ( Munkácsy utcából

nyíló kis köz)

- egyetért a Zamárdi 1049., 1048/18. és 1048/17. hrsz.-ú ingatlanok elõtti szárazulat strandként tör-

ténõ hasznosításával.

- kéri a hivatalt, hogy az 1048/18. hrsz.-ú ingatlan birtokviszonyainak rendezése után az Önkormány-

zat bérleti igényét jelentse be a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felé és a hatályos jogszabály-

ok alapján bérleti jogviszonyt létesítsen strandként történõ hasznosítás céljából.
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12. Zamárdi Református Missziói Egyházközség kérelme Közösségi Ház használatára vonatkozóan
- a Zamárdi Református Missziói Egyházközség kérelmének helyt ad, és engedélyezi a Zamárdi Kö-

zösségi Ház, Honvéd utca 6. szám alatti egyik helyiségének használatát írásos megállapodás alap-
ján.

- bérleti díjat 2022. december 31. napjáig nem állapít meg, a helyiséget térítésmentesen biztosítja
az Egyházközség részére.

- a használatot idõközönként felülvizsgálja, és amennyiben szükséges akkor bérleti díjat fog megál-
lapítani.

13. Schwarc Béla képviselõ indítványa Tóközi temetõvel kapcsolatban

- egyetért a Zamárdi, tóközpusztai temetkezési hely földhivatali nyilvántartásban történõ rendezé-
sével. 

- Az ingatlan fás területté történõ átminõsítéséhez szükséges a hivatalos eljárást megindítani, mely-
re felkéri a képviselõ-testület a jegyzõt. 

- az eljárás a terület tulajdonosi körével kapcsolatos folyamat elindítását is tartalmazza.
- A képviselõ-testület Csákovics Gyula zamárdi lakos tulajdoni hányadát ajándékozási szerzõdés ke-

retében köszönettel elfogadja.

14. Zamárdi új temetõ gyalogjárda

- megtárgyalta a Zamárdi új temetõ gyalogjárda (kb. 200 m2) kiépítésére beérkezett árajánlatokat,
és a legkedvezõbb ajánlatot adó Fecske Kft. 6.988.607 Ft-os összegû ajánlatát fogadja el. A kivite-
lezés az út felújítási munkálatok pénzügyi keretének terhére történik.

15. Zamárdi GAMESZ pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása

- megtárgyalta a GAMESZ pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot, és
azt a döntést hozza, hogy a Zamárdi Önkormányzat GAMESZ pénzügyi-gazdálkodási feladatait
2022. szeptember 1-tõl a Zamárdi Polgármesteri Hivatal látja el. 

16. GAMESZ gép eladásról döntés
A GAMESZ által elõterjesztett gépeket eladásra javasolja, valamint a szükséges eszközök beszerzé-

sét az alábbiak szerint:

- Mtz 82 traktor, (Évjárat: 1991, Üzemóra állása: nem mûködik a számláló,   Ár: 1.5-2 millió Ft)

- MtzBelaorus 920.3 traktor (Évjárat: 2008, Üzemóra állása:  4800, Ár: 6 - 7 millió Ft)

- Hidrot rézsûkasza (Ár: 200 000 Ft)

- Multicar víztartályos teherautó (Évjárat: 1987, Üzemóra állása: nem mûködik a számláló, Ár:
100 000 Ft)

- Bucher multifunkciós gép (Ár: 500 000 Ft)

Az eladásból befolyt összeg fedezi az idei évben vásárolt gépek többletköltségét, valamint az idei
évben vásárolt Unimog teherautónkra a téli síktalanításhoz szükséges felszerelést (hótoló, sószó-
ró).

Matyikó Zsuzsa
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2022.augusztus 20-án Zamárdi városért plakettet és kitüntetõ
oklevelet vehettek át:

1. Hajdu Kálmánné:  
Juliska 30 évig dolgozott az óvodában.Ez idõ alatt nagyon felelõsségteljesen végezte munkáját.A gye-
rekek nagyon szerették,kollégáival jó kapcsolatot alakított ki.Megbízható, precíz, figyelmes embert is-
mertek meg benne szülõk, kollégák. 

2. Hirsch Judit: 
Judit évtizedek óta a zamárdi iskola elismert pedagógusa. Német nyelvet és testnevelést tanított. Mun-
káját mindig lelkiismeretesen végezte, erejét, idejét nem kímélve. Szívét, lelkét beletette munkájába,
élete volt az iskola. Ha kellett, egyéni felzárkóztatást végzett, de rengeteg versenyre készítette fel tanít-
ványait, ahol azok kiválóan szerepeltek. 

3. Kucsápszkyné Mezei Ildikó:
Ildi védõnõi szakmai pályafutását 1987-ben kezdte meg még a Zamárdi Községi Közös Tanács munkál-
tatónál. Balatonendréden és Zamárdiban több generáció gyermekeinek gondozását felügyelte, szakmai
tanácsaival - még munkaidején túl is - segítette. Munkáját magas szintû szakmaiság, elhivatottság, se-
gítõkészség és a folyamatos szakmai megújulás jellemezte. A gyermekekkel, szülõkkel mindig megta-
lálta a közös hangot, így a gyermekek és a szülõk is – szinte családtagként – szerették, megbecsülték,
szakmai tanácsait elfogadták. 

4. Nagy Gáborné:
Gyöngyi nyugdíjba vonulásáig több évtizedig dolgozott a polgármesteri hivatalban. Anyakönyvvezetõ is
volt, mely munkáját is igen lelkiismeretesen végezte. Több száz fiatal (esetleg kevésbé fiatal) párt adott
össze. Mindig igazodott a házasulandók igényeihez, bárhol  összeadta õket, ahol lehetséges volt.

5. Nagy Gábor- Takács Ottó:
Az eddigi kitüntetettek az életkezdéssel, gyermekekkel voltak kapcsolatban. Azonban, sajnos az éle-
tünk egyszer véget ér.
Sajnos meg kellett szüntetni  Zamárdiban a GAMESZ általi temetkezést. Ottó és Gábor több évtize-
den keresztül a vállukon vitték  a temetkezést. Az õ önfeláldozó munkájuknak is köszönhetõ, hogy a
zamárdiak helyben meg tudták oldani a temetéseket. Egészségüket nem kímélve, lelkiismeretesen , be-
csülettel dolgoztak. Köszönjük nekik, s jó egészséget kívánunk.

6. Tóth József:
Józsi több, mint 10 éve dolgozott a GAMESZ-nél. Munkáját a megbízhatóság,precízség jellemezte.
Mindig lehetett rá számítani, munkaidõn kívül is bevállalt javítást, segített, ha kellett. Sokban hozzájá-
rult ahhoz, hogy Zamárdiban rend legyen. 

7. Gömöri László és Gömöri Lászlóné:

Gömöri László és családja idén 30 éve üzemelteti a Kertmozit Zamárdiban. A mozi egyedi hangtech-
nikával rendelkezik.Ez idõ alatt bár sok minden változott technikailag a mozi világában,a család min-
dig igyekezett fejlõdni, alkalmazkodni a változásokhoz és éveken át akadálytalanul, sikeresen zárták a
szezont a vendégek legnagyobb megelégedésére. Sok helyen megszûnt a kertmozi, de a felújítás után
Lacinak és Magdinak köszönhetõen nálunk ez tovább üzemelt. 

Minden eddig felsorolt ünnepeltnek további életükben sok örömet és jó egészséget kívánunk.
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8. F.G.H. Gyógyszertár:

Zamárdiban évtizedek óta a Fõzõ család dolgozott a patikában. Fõzõ Gábor gyógyszerész úr kezdte

családjával, majd lánya folytatta a szolgálatot. 

Zamárdi nevében szeretnénk megköszönni sok évtizedes lelkiismeretes munkájukat és a nyitvatartást

illetõen - szó szerint - szakadatlan gyógyszerészi szolgálatukat. Mindannyiójuknak jó egészséget kívá-

nunk.

9. A Folyó utcai természetvédõk:  Fekete Orsolya, Pányi László

Ritka példamutató kezdeményezésre került sor a városban. Egy környékbeli csapat összefogott. Nem-

csak várták a csodát, hanem maguk is cselekedtek. A Zamárdi városért kitüntetést az Endrédi-patak

Folyó utcai torkolati szakasza természeti értékeinek áldozatos védelméért, az itt élõ növény- és állat-

fajok megismertetéséért kapják. Mindezt azzal a céllal, hogy  a tudatlanságból fakadó természetkáro-

sítást megállítsák. További sok sikert kívánunk nekik.

10. Zamárdi kolbásztöltõk csapata:

Ismét egy csapatról van szó. Õk minden évben összeszervezõdnek, s elmennek a kolbászfesztiválra,

ahol igényesen kidíszítik a standot zamárdi jelképekkel.Adnak minden külsõségre, hogy megjelenjen

Zamárdi. Odateszik magukat, hogy a legfinomabb kolbászt töltsék, s így öregbítsék városunk hírnevét,

s ez rendre sikerül is nekik. Bízunk benne, hogy még sok évig lesz lelkesedésük, hogy vigyék Zamárdi

jó hírnevét.

Most pedig a vállalkozók következnek: 

11. Pach Gábor:

Gábor városunk egyik legismertebb vállalkozója. 

Gyakran támogatja önzetlenül a városi ill. a civil rendezvényeket is. A kitüntetés annak is szól, hogy

Zamárdi hírnevét öregbíti az országos pálinkaversenyeken elért kiváló eredményeivel. 

12. Szili József:

Józsi is városunk egyik legismertebb vállalkozója. 

Évek óta önzetlenül támogatja a városi és civil programokat. A strandorvosi szolgálat készséges támo-

gatásával sokat tesz családjával együtt azért, hogy az ott pihenõk, nyaralók biztonságban legyenek. 

13. Csonka András:

Mint egyik legismertebb zamárdi vállalkozó, Bandi gyakran segíti a zamárdi civil szervezetek határon

túli és belsõ-somogyi karitatív tevékenységét, rendszeres anyagi, tárgyi és fuvart biztosító támogatással.

Gyakran segítette a testvér-települési programok lebonyolítását, s a kitüntetés jár neki Zamárdi-felsõ

fejlesztésének állhatatos képviseletéért. 

Mindhármuknak további sok sikert kívánunk.

Barta Ilona:

Ica nénit mint vezetõóvónõt már elbúcsúztattuk, de ezen ünnepélyes keretek között adjuk át neki 40

évi kiváló pedagógiai munkája elismeréséül a pedagógus szolgálati érdemérem kitüntetést. Nyugdíjas

éveihez sok örömet, jó egészséget kívánunk!
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Hirdetmémy

Tisztelt Lakosok! 

2022. szeptember 10-tõl a jegyzõk adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek szá-
máról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerûen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt föld-
gáz mennyiséget. (Kérelem nyomtatvány a  oldalról …………………..… letölthetõ, valamint Zamárdi Pol-
gármesteri Hivatal portáján átvehetõ.) A kitöltött kérelmek személyesen Zamárdi Polgármesteri Hivatal por-
táján, e-mailben a  címen, titkarsag@zamardi.hu illetve ügyfélkapun keresztül is benyújthatók!

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy 
1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minõsül; 
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található. 

Az eljárási idõ 8 nap. 
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.  

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képezõ egy vagy
több lakóépület, lakás, üdülõ vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása
céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerzõdés alapján, és az így vásárolt földgáz-
zal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a mûszakilag
megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévõ önálló nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekin-
teni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljá-
ból gazdasági tevékenységet. (A földgázellátásról szóló 2008. évi XL.tv. 3.§.47.pont)

Lakás:  az országos településrendezési és építési követelményekrõl 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(OTÉK) 105. §-a értelmében: (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység,
melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkezõ stb.), fõzõhelyiségeit (konyha, fõzõfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdõ-
szoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedõ helyiségeit (elõszoba, elõtér, belépõ, szélfogó, közlekedõ, folyosó) és tá-
roló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen te-
gyék lehetõvé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a fõzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hûtõ-

szekrény elhelyezési lehetõsége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemû, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb
szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellõzésû, fûthetõ, huzamos tar-

tózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületû helyisége, amely lehetõvé teszi az (1) bekezdés a)
pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcso-
lódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületû lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább

16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a fõzõ és az ét-
kezõ funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével kö-
zös.

(4) A lakásnak fûthetõnek kell lennie, lehetõleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelõ szellõzést, termé-
szetes megvilágítást biztosítani kell.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik
meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenõrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság
felé jelzi.” 

Ha a hatósági ellenõrzés eredményeképpen megállapításra kerül, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette
igénybe a kedvezményes többletmennyiséget, akkor a kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a Korm.r.
5.§ (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükrözõ ár másfélszeresének megfelelõ egységáron kell a
felhasználóval elszámolni.  

Zamárdi, 2022. szeptember 12. 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal 
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Zamárdi Város Jegyzõjétõl

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: 84/348-400, 348-711

E-mail: titkarsag@zamardi.hu

Kérelem 
hatósági bizonyítvány kiadása iránt

Alulírott

név: ………………………………………………………………………………………….....................

szül.helye, ideje: ……………………………………………………………………….....................……

anyja neve: ……………………………………………………………………………......................……

lakcíme: …………………………………………………………………………….......................  …….

elérési lehetõsége (e-mail cím vagy telefonszám): …………………………………............................….

felhasználó azonosító száma (földgáz számlán megtalálható): ………………….............................……

a kérelemhez csatolt tájékoztatóban foglaltak ismeretében, büntetõjogi felelõsségem tudatában nyi-

latkozom, hogy a kérelmezett ingatlan (címe: ………………………………………………….)

1. a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minõsül és 

2. a kérelmezett ingatlanon található lakások száma: ………………

Kérem Zamárdi Város Jegyzõjét, hogy az egyetemes szolgáltató elõtt - kedvezményes többletmeny-

nyiség igénylése céljából - történõ bemutatásra részemre hatósági bizonyítványt állítson ki arról,

hogy a kérelmezett ingatlanon található

lakások száma: ………………

Zamárdi,  2022. ………………… (hónap) .…. (nap)

……………………………………
kérelmezõ

Elõttünk, mint tanúk elõtt:

1./ Név:……………………………………….        2./ Név: …………………………………………

lakcím:……………………………………….         lakcím: ………………………………………….

szig. száma:………………………………….         szig. száma:……………………………………...

aláírás: ………………………………………         aláírás: …………………………………………..
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Az OTÉK 105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhely-

iségeit (lakószoba, étkezõ stb.), fõzõhelyiségeit (konyha, fõzõfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdõszoba, mosdó, zuhany-

ozó, WC), közlekedõ helyiségeit (elõszoba, elõtér, belépõ, szélfogó, közlekedõ, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra,

gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetõvé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a fõzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hûtõszekrény

elhelyezési lehetõsége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemû, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámok-

nak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellõzésû, fûthetõ, huzamos tartózkodás

céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületû helyisége, amely lehetõvé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti

tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések

elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületû lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16

m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a fõzõ és az étkezõ

funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fûthetõnek kell lennie, lehetõleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelõ szellõzést, természetes

megvilágítást biztosítani kell.

A 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelettel módosított 259/2022. (VII.21.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 7/A. §
(6) bek. alapján „a lakossági fogyasztó az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igény-

bevétele céljából - büntetõjogi és kártérítési felelõssége vállalásával - benyújtja az (1) bekezdés szerinti hatósági

bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató az (5) bekezdés alapján meghatározott ked-

vezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követõ hónap elsejétõl alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel

idõarányosan.” 
A R. 7/A. § (7) bek. alapján „ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma

nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenõrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság

felé jelzi.” 
Ha a hatósági ellenõrzés eredményeképpen megállapításra kerül, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a
kedvezményes többletmennyiséget, akkor a kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a Korm.r. 5.§ (2)
bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükrözõ ár másfélszeresének megfelelõ egységáron kell a felhasználóval
elszámolni.  

Ügyfelek adatainak felvétele AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a szemé-
lyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 sz. rendeletében (GDPR)
továbbá az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakra
figyelemmel történt. 

Az adatkezelõ a Zamárdi Polgármesteri Hivatal, képviselõje dr. Kerekes Gyöngyi jegyzõ, honlapja www.zamardi.hu,
az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása, a személyes
adatok címzettjei az adatvédelmi tisztviselõ, igazgatási elõadó, munkáltató jogkör gyakorlója, a személyes adatok
tárolásának idõtartama jogszabály szerinti. 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelõtõl az ügyfélre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen szemé-
lyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van a hozzájárulása
bármely idõpontban történõ visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehaj-
tott adatkezelés jogszerûségét.

A tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, tudomásul veszem:

………………………………………

kérelmezõ 

Tájékoztató
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Óvodai hírek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Zamárdi
Város Önkormányzata 2022. október hónapban meg-
kezdi a zamárdi Honvéd utca felújítási munkáit.

A munkálatok várható befejezési határideje: 2023. áp-
rilis 15.

A munkálatok során az utca mindkét oldalán párhu-
zamos leállást lehetõvé tevõ térburkolatú
várakozósávok kerülnek kialakítására.

A várakozósávokhoz kapcsolódóan a K-i oldalon  tér-
burkolatú tipegõ készül, míg a Ny-i oldalon felújításra
kerül a 2.0 méter szélességû gyalogjárda.

A beruházás tartalmazza továbbá a Fõ utca – Honvéd
utca csomópontjának rekonstrukcióját, valamint a
Honvéd utca útburkolatának teljeskörõ felújítását.

A kivitelezés idõszakában (2022. október 1. – 2023.
április 15.) a Honvéd utca forgalmi rendje módosítás-
ra kerül, az utca ugyanis egyirányú lesz a Fõ utca irá-
nyába.

Az elképzelések szerint az egyirányú forgalom mellett
az utca D-i irányban folyamatosan járható marad, pár
–teljes útpálya zárást igénylõ- munkafolyamat kivéte-
lével.

A kivitelezés idõszakában az utcában nem lesz
lehetõség a parkolásra, a felmerülõ parkolási igények

kielégítése céljából a 7-es fõközlekedési út és a vasút
közötti területen (Friesz Gumiszervízzel szemben)
egy –a fizetõ parkolók körébe tartozó- zúzalékos par-
koló kerül kialakításra a Zamárdi Parkolási Kft. jóvol-
tából. A parkoló már a kivitelezési munkák megkez-
désével párhuzamosan a lakosság rendelkezésére fog
állni.

Az utca érintett a helyközi buszközlekedésben. Terve-
ink szerint az utcában található megállóhely használa-
ta folyamatosan biztosított lesz, a Fõ utca felé irányu-
ló buszközlekedésben nem lesz változás.

A Honvéd utca egyirányúsítása miatt a 7-es fõköz-
lekedési út irányába a jármûvek nem tudnak majd
közlekedni, ezért az autóbuszok kerülõvel, a Fõ utca -
Szõlõhegyi utca- Vasút utca útvonalon fognak haladni.
A módosítás megállóhelyet nem érint.

A beruházó Zamárdi Város Önkormányzatának, vala-
mint a Kivitelezõnek egyaránt közös célja, hogy az ut-
ca felújítása során felmerülõ nehézségeket együttesen
és a lehetõ leggyorsabban kezelje.

Ehhez kérjük a lakosság türelmét és segítõ hozzáállá-
sát, elõsegítve ezzel, hogy a város egyik legfrekventál-
tabb utcája megfelelõ színvonalon megújulhasson!

Kétszeri Balázs

Zamárdi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezetõ

Tájékoztatás

„Itt van az õsz, itt van újra” és az óvoda ismét gye-
rekzsivajtól hangos. Szeptember 1-én az intézmény
megnyitotta kapuit, és megkezdtük a 2022/23-as ne-
velési évet. Az óvoda dolgozói újult erõvel, számta-
lan családi és gyermekprogrammal, valamint új ter-
vekkel készülnek, hogy a gyermekek idén is minél
több élménnyel gazdagodjanak. 

A szeptemberi hónap a beszoktatásról és vissza-
szoktatásról szól. A régiek nagy örömmel fogadták
egymást és tartottak élménybeszámolót a nyári szü-
netrõl. Rögtön birtokba vették kedvenc játékaikat,
közösen felidéztük a szokásokat, szabályokat, napi-
rendet. Az újonnan érkezõ kiscsoportosokat öröm-
mel fogadták, segítették. Mivel jelenleg nincsenek
szigorú korlátozások, ismét lehetõvé tettük a csalá-
dias, fokozatos beillesztést, ami a szülõtõl való levá-
lás legkíméletesebb módja. Emellett folyamatosan
visszavezetjük a hétköznapjainkba a kötött és kötet-

len foglalkozásokat, elõször az õszi témaköröket
fogjuk minél színesebben feldolgozni. Nemcsak a
gyermek, de a felnõtt közösség összetételében is
történtek változások. Több új kolléganõvel bõvül-
tünk, akik már izgatottan várják a közös munkát.
Az óvodapedagógusok munkáját nagyban segíti
idei évtõl egy korszerûbb online rendszer, mely az
óvodai adminisztrációt, fejlesztést, nyilvántartást
átfogó program. 

Az óvoda gyermek -és felnõtt közössége nevében
ezúton is gratulálunk Turcsik Gáborné Betty néni-
nek, a tulipános csoport óvodapedagógusának, 30
éves jubileuma alkalmából! További munkájához
sok sikert és egészséget kívánunk! 

A bölcsõdei beíratással kapcsolatban a késõbbi lap-
számok valamelyikében fogunk információval szol-
gálni. 
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

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: 50 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben:
100 Ft / oldal

Kommunális (jelölt) hulladék zsák 508 Ft / db
Zöldhulladékos zsák 100 Ft / db

SZELEKTÍV ZSÁKOT - papír, üveg, mûanyag
hulladéknak- CSAK A SZOLGÁLTATÓTÓL
(SIÓKOM, Siófok, Papfõdi u. 3. ) tudnak kérni,
illetve a kukásoktól, amikor a szelektív 
hulladékot szállítják!

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

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

Nyitva tartásunk:
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 állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére.
Hétvégén: ZÁRVA

Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamárdi@tourinform.hu
facebook.com/Tourinform Zamárdi

2022.10.03-án véradás lesz a

Közösségi Házban

15 órától-18 óráig

Szeretettel várjuk minden leendõ és új
véradónkat!

TAJ kártyát hozzatok magatokkal!



Nyári túravezetés a falun át az erdõbe: 
a covid-járvány alatt létrejött nyári szolgáltatásunk
idén is népszerû volt. Júliusban négyszer, augusztus-
ban három alkalommal átlag 10-12 fõ vett részt a tú-
rákon. Szabadság tér – Egészségkert – Fû utca – Sza-
márkõ – Kilátó – Vaskereszt – Szélescsapás és vissza a
városházához útvonalat járták be a kirándulók. A la-
kott helyen a település múltjáról hallhattak különös
történeteket, megismerhették a Szamárkõ és „társai”
kultikus üzeneteit, a kilátóból körben a táj érdekessé-
geit. Az erdõben a természeti környezet összefüggése-
ibe avattam be a túrázókat.
Évek óta nyári kínálatunk népszerû eleme a szezon
péntek és vasárnap délutánjain a parti animáció he-
tente változó helyszínnel, hogy például Zamárdi-felsõ
is be legyen ebbe vonva. Látogatottságát a Csupa cso-

da-játszótér házaspárjának, Czibula Pálnak és Eriká-
nak köszönhetjük, valamint Gubányi Katának, ki kéz-

mûves foglalkozásait sokszor a sötétedés után is „kény-
telen” folytatni. Kár azonban, hogy kevés zamárdi kis-
gyerek él e nagyszerû lehetõségekkel!
Szeptember 3-án minden eddiginél többen jöttek el a
vízi hálaadásra. Úgy vélem, körülbelül 150-en élvez-
hették a tóhoz és az alkonyathoz illõ szimfonikus ze-
néket, a mécsesekkel kivilágított mólót, a vízre tett, tíz
mécses alkotta fényszíveket, továbbá a fényvitorlás
látványát, amelyrõl az idei áldáskoszorút megkapta a
Balaton. Mint mindig, most is felhangzott a Himnusz

szimfonikus formában. A
hálaadás szóbeli üzenete
volt, hogy a köszönetmon-
dás a jótéteményekért a
legmagasabb emberi tevé-
kenységek egyike, hiszen
kinyilvánítjuk, hogy rászo-
rultak vagyunk a terem-
tett világra, embertársa-
inkra, egymásra, szerette-
inkre, az istenhívõk pedig
megvallva, hogy a Jóisten
vagy Jézus Krisztus ke-
gyelmeire is. Aki hálát tud
adni valamiért, abban van
alázat, abban mûködik a
szeretet egyetemes ára-
ma. Stílszerûen tehát itt
az alkalom, hogy idén is
megköszönjem Gubányi
Katának a koszorút és a
szívmécseseket, Nagy Ti-

bornak a fénybe öltözött vitorlás részvételét. A mé-
csesek a Parti Szûz Mária-szoborhoz kerülnek át, hi-
szen szeptember 8-án van Zamárdi búcsúnapja, ha-
gyományos fõ ünnepe. A vízi hálaadáskor rendre
megállapítom, hogy a Balaton igazi „soundja” a szim-
fonikus zene…
A Közösségi Házba szeptembertõl visszatérnek a klu-

bok, közösségek, egyesületek, vagy némelyek folytatják
eddigi tevékenységeiket: NABE, Egészségõr klub, Jó-
ga, Nõi kórus, Egészségõr gerinctorna, Matthias Rex
zenekar, Szakasztó, Berkenye, Sulyom néptánc együt-
tes. Idõpontjaikról, eseményeikrõl saját hírveréseik
alapján, facebook oldalaikon keresztül értesülhetnek
az érdeklõdõk. 
Újra megugrott a Veszprémi Petõfi Színházba bérletet
váltók száma. Ebben az évadban idén két elõadás vár-
ható, s három jövõre. Aki kíváncsi a bérletes elõadá-
sokra, részletes tájékoztatást talál a színház honlap-
ján. Sajnos, az általános drágulás e szervezésünket is
érinti. Minden bizonnyal idén 1500 Ft/fõ lesz az uta-
zási hozzájárulás.
Október 6-a: most is tervezzük Aradi vértanúink em-

léknapján a kerékpáros emlékutat és elõtte a hõsökre
emlékezést a Magyar Fájdalom szobornál.  (GPJ)

2022. szeptember 13.oldal Zamárdi Hírmondó

A Közösségi Ház eseményei, hírei
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15 ÉVESEK LETTÜNK!!
Ebbõl az alkalomból a Rákbetegek Országos Szerve-
zete emléklapot küldött részünkre, megköszönve a
rákbetegség ellen kifejtett áldozatos munkánkat. 2006
óta vagyunk a R.O.SZ. tagja.
Tagságunknak csupán 26 %-a érintett rákbetegség-
ben, ezért a mi feladatunk elsõsorban a betegségek
megelõzésére, szûrésekre irányul. Sajnos ugyanúgy,
mint a többi társszervezetnél, probléma, hogy a társa-
ság elöregedett,nincs utánpótlás, aki az önkéntes
munkánkat tovább vinné. 
Nem az érintettek száma csökkent, hanem a tagság
elöregedett, sokan távoztak el közülünk. A pandémia
miatt születésnapunkat augusztus 28-án ünnepeltük.
Az ünnepségre négy társszervezetet hívtunk meg:Ti-

hanyból,Pápáról,Szárszóról és Nagykanizsáról. Rész-
ben vonattal ,részben autóval érkeztek.Õket Tamás
Icu klubtársunk várta, aki 9 fõ részére szállást biztosí-
tott. Köszönjük.
1/4 10-kor klubhelyiségünkben láttuk vendégül a meg-
hívottakat néhány taggal együtt. Süteménnyel,ásvány-
vízzel,pálinkával  kínáltuk õket.3/4 10 órakor Gál Pé-
ter képviselõ úr vezetésével rövid sétát tettek az óvá-
rosban: Tájház, Szamárkõ. A séta után jól esett Perge
Kriszta „tanyáján” a zsíros kenyér parti.Volt ott zsíros
kenyér, l i lahagyma,paprika,paradicsom,süte-
mény,tea,víz,no meg bor.. Perge Laci jó házigazda-
ként kínálta saját és Szabó Zoli borát. 
A vendéglátás közben Schwarcz Béla képviselõ és fia
vitte el a jelentkezõket sétakocsikázásra. Nagyon él-
vezték, sokan még sohasem ültek lovas kocsin. Tõlünk
Domján Zoli vitte õket a Közösségi Házba,ahol már
várták õket tagjaink. Az ünnepség kezdetéig minden-
ki megtekintette a Nagy Magdival együtt készített tab-
lónkat az utolsó 5 év eseményeirõl. Perge Kriszta be-
szélt az elmúlt 5 év eseményeirõl.Az ünnepségen fel-
lépett  Schwarcz Ildikó ,Prigli Zsuzsi,Fürjes Margit
unokája, a Szakasztó népdalkör,végül Schwarc  Mag-

di és Sebestyén Irénke adott elõ egy komikus jelene-
tet. Köszönjük nekik az élvezetes elõadást. 17 órakor
a Szili büfében folytatódott az ünneplés. Gulyásleves,
a tagok által sütött sütemények és két gyönyörû, fi-
nom torta várt ránk, amit  ”boldog születésnapot”
énekelve   vágtunk fel. Vacsora után beszélgettünk, it-
tuk Laci és Pálfi Pista borát,közben Domján Zoli har-
monika játékával, énekével mulattuk az idõt egészen
3/4 10 óráig. A vacsora után tombolahúzásra került
sor, 22 fõnek sikerült nyerni. Remélem, mindenki jól
érezte magát, a vendégeknek is ez volt a véleménye.
Azokat, akik itt aludtak, Kriszta reggelivel várta, és kí-
vánt jó utat nekik.

Köszönet mindazoknak,akik évfordulós ünnepünk
rendezését támogatták: Önkormányzat,R.O.SZ.,Szili

Egészségõr Klub
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Zsolt,Gamesz,Tourinform Iroda,Spar üzlet és Gyógy-
szertár Szántód,Gál  Péter, Domján Zoli,Schwarc  Bé-
la és fia, Pálfi István,Szabó Zoltán,Perge Laci itallal és
az összes tag, akik a finomabbnál finomabb sütemé-

nyeket sütötték, és segítettek az esti vacsoránál;
Bölcsik Ági, Czer Ica a tagok autóval szállításáért,
Czuffer Józsinak a fényképezésért.

Perge Kriszta

IDÕPONT VÁLTOZÁS! 

2022. SZEPTEMBER 12. HELYETT SZEPTEMBER 22-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 18 ÓRAKOR

TALÁLKOZUNK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN. 

ELÕADÓNK: DR PERJÉS GÁBOR ONKOLÓGUS FÕORVOS. 

AZ ELÕADÁS TÉMÁJA: AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETÕ FIGYELMEZTETÕ JELEK.

(VIZELET MEGTARTÁSI PROBLÉMÁK NÕKNÉL ÉS FÉRFIAKNÁL.)

AZ ELÕADÁS UTÁN AZ ELNÖK FONTOS BEJELENTÉST TESZ.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!!

SZEPTEMBER HÓNAPBAN NEM LESZ KIRÁNDULÁS!!!

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. október 8-án 9 órától.

Pontos idõpont késõbb.

A méréshez 2-3 csepp vérre van szükség.

A vizsgálat nem ingyenes, 3000 Ft/fõ. 

A kiszállás költségének fedezetét(kb. 30.000Ft-ot) pályázati pénzbõl fedezzük.

JELENTKEZNI: 2022.SZEPTEMBER 25-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) vizsgá.

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

Ha a jelentkezõk létszáma 60 fõ alatt lesz, a szûrés elmarad, mert a szervezetnek nem éri meg

Budapestrõl kitelepülni!!!

A 2022. OKTÓBER 8-i  EGÉSZSÉGNAP elmarad, mivel a felkért orvosok nem vállalták a

kihelyezett szûrés megtartását.



„Végtére az gyõz, aki gyõzni tudó utódokat nevel.”
(F. Gy.)
… és 800 éves az Aranybulla…

Mielõtt a következõ esemé-
nyünkre hívnám fel a kedves
Olvasó figyelmét, köszönetet
kell mondanom a II. Balatoni
Írótábor támogatóinak: Beth-

len Gábor Alap, Nemzeti Együttmûködési Alap,
Miniszterelnökség, Zamárdi Város Önkormányza-
ta, Tourinform Iroda – Közösségi ház, Matyikó Zsu-
zsanna alpolgármester asszony, Pálfi István. Köszö-
netet mondunk azoknak is, akik adományaikkal se-
gítették a Fekete Gyula emléktábla elkészíttetését,
az avatásra eljöttek, és részt vettek a programjain-
kon. Az adományozók névsorát az augusztusi Hír-
mondóban közzé tettük. Ez a névsor kiegészül Tóth
Józsefné Schlett Ildikó adományával. Kiemelten
vettek részt a négy napos eseményen: Kuruczné
Veit Judit, Székely Zsuzsanna, Zsila Gizella, Mráz
Erzsébet Irma, Zsidákovits Gyula, Vargáné dr. Völ-
gyi Ildikó, Prigli Gyuláné Holovár Zsuzsanna,
Vizváriné Biró Anikó, akik Berkenye-köri tagok és
feladatfelelõsökként teljesítették a rájuk bízott te-
endõket. Gondoskodtak az étkeztetésrõl, ellátásról
illetve finom házi süteményekrõl. Köszönjük Major
Ildikó munkáját, aki odafigyelt a szükséges dolgok
pótlására a négy nap alatt. 

Nagyszerû elõadóink céljainknak megfelelõen nem
csak élvezetes, de tanulságos elõadással emelték a
tábor irodalmi értékeit, ismereteinket: Dr. Cséby

Géza Keszthelyrõl, Dr. Vermes György és Katona

Mária Budapestrõl érkezett.
Nagy megtiszteltetés volt egyesületünknek Fekete
Gyula leszármazottaival a találkozás, és Erõss Kin-

gával a Magyar Írószövetség elnökével, aki szintén
elhelyezte az emlékezés koszorúját az emléktáblá-
nál, majd méltatta Fekete Gyula írói, társadalom-
elemzõi munkásságát. Ifjabb Fekete Gyulától két
kötetet kaptam kézhez ajándékba, Fekete Gyula

100 címmel, ami szintén évfordulós kiadvány szám-
talan személyes emlékkel, okmánnyal. Az egyik a
nevemre, a másik Csákovics Gyula polgármester úr
nevére dedikált. Köszönet érte.
Ugyanezen az esten került bemutatásra Orbán Eri-

ka: Maszkaland tréfás színi játéka az SK Társulat
bemutatásában, majd a Mathias Rex zenekar retro
zenéjére végre feloldhattuk a felhalmozódott fe-
szültségeket.
Köszönjük a BAHART támogatását, a hely biztosí-
tását verseink, dalaink elmondásához. Nagyon kel-
lemes hajóútunk volt.
Szomorú szívvel, mély részvéttel búcsúztunk el
Maurer Teodóra tagtársunktól, akinek váratlanul
jött halálát nehezen dolgozzuk fel. A Berkenye-kör
vezetõsége még májusban odaítélte közösségépítõ
tevékenységéért az Együtt, egymásért – ,,In unitate

pro invicem“ – díjat, amit már csak a családjának
tudunk átadni.
Másik két egyesületi díjazottunk alkotói munkássá-
gát: Tálos Ágota festõmûvész az Alkotás mûvészete
– „Ars Creativa”   – díjjal, Barna József költõ az
Éneklõ Sas - „Aquila Cantandi“ – díjjal ismertük el.
A díjakat (oklevél és tárgyi díj) a tábornyitás napján
méltatással együtt adtuk át.
Kitûnõ fiatal zenei tehetségeket hozott el az emlék-
tábla avatására a balatonföldvári Ránki György Ze-

neiskolából Kapus János tanár úr és kedves felesé-
ge, Kapusné Dorcsák Edit tanárnõ. A tábor meg-
nyitásakor Brucker Péter zongora játékát, a többi
napokon Brucker Márta klarinét és Péter Kincsõ

gitárral kísért dalait többször is hallhattuk. Õk szin-
tén az említett iskola növendékei. 
Alig jutottunk túl a II. Balatoni Írótábor (II. BÍT)

számtalan programján, máris új teendõ idõpontját
kell meghatároznunk és elvégezni a szervezési fel-
adatokat. Ám mindezt nagy örömmel tesszük, hi-
szen olyan elõadó (elõadók) jönnek el szeretett vá-
rosunkba, akit méltán érdemes meghallgatni. Dr.
Kõrösi Máriára már a világjárvány megjelenése óta
várakozunk, kitartó türelemmel bíztatva egymást a
végre elérkezõ megvalósításra. 

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2022. szeptember

„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület hírei
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2022-09-17, szombat 16 óra Dr.

Kõrösi Mária egyetemi docens, a
Széchenyi Társaság elnökségi
tagja elõadásának címe: 
Az ARANYBULLA nyomán tör-

ténelmünkben – gróf Széchenyi
István és gróf Teleki Pál szellemi
közössége –
Külön kiállítást, szokásunk sze-
rint, most nem terveztünk, hiszen
Fehér Imre alkotótáborában
résztvevõ mûvészek szeptember

10-én megnyitott kiállítási képei
láthatók lesznek a teremben.

2022-10-15, szombat 16 óra kö-
vetkezõ programunk Szentpéteri

Tóth Márta kiállításának meg-
nyitójával egybekötött Irodalmi

est, Krúdy-kör Zamárdiban.

Krúdy Gyula Irodalmi és Mûvé-
szeti Egyesület tagjai látogatnak
el Budapestrõl. A zenei összeállí-
tásban Németh Gábor tangóhar-
monika játéka is hallható lesz.

2022-11-26, szombat 16 óra

Irodalmi est – Hangok szavakkal

címmel, Zádeczki Ildikó hangte-
rápia, hangtálak kíséretével
hangzanak el versek, bemutatko-
zások. Igazi lélekemelõ másfél
óra várja kedves közösségünket.
Elõtte Régenyi Adriána kiállítá-
sának megnyitóján vehetnek
részt az érdeklõdõk.

Eseménynaptárunk megtalálható
a VersMondó2020, A mi

Zamárdink és a Berkenye Alko-

tókör Facebook-os oldalakon. Az
egyes eseményekrõl külön plaká-
tokat helyezünk ki.

2022. augusztus 4. 

Szani
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Szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy 2023 tavaszán egyesül az MKB Bank Nyrt. és a Takarék-
bank Zrt., ezzel létrejön hazánk legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú pénzintézete. Ügyfe-
leinknek szeretnénk a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtani a lehetõ legkényelmesebb
módon. Ennek érdekében fokozatosan modernizáljuk fiókhálózatunkat, szebb és modernebb
fiókjaink lesznek, amelyek jobban megfelelnek ügyfeleink igényeinek, diszkrétebb, kényelme-
sebb kiszolgálást biztosítva. Ez ugyanakkor azzal is együtt jár, hogy több helyen összevonjuk a
kisebb kirendeltségeket és fiókokat, hogy egy meghatározott helyen nagyobb, szebb és moder-
nebb fiókot tudjunk létesíteni, amely immár folyamatos hétköznapi nyitvatartással és jó megkö-
zelíthetõséggel várja ügyfeleinket.

A fentiekre tekintettel zamárdi fiókunkat összevonjuk a 8600 Siófok, Széchenyi u. 6/b. címen
található fiókunkkal. Ennek megfelelõen siófoki ügyfeleink szerzõdéseit a 8600 Siófok, Széche-
nyi u. 6/b. fiók kezeli a továbbiakban.  Az összevonás a bankkártya-használatot nem érinti,
bankkártyákat az eddigiekben megszokott módon használhatják.

Intézkedésünk hosszú távú célja, hogy a tõlünk megszokott szakértõi kiszolgálást, versenyképes
kondícióinkat, kiterjedt fiókhálózatunk minõségi környezetében tapasztalhassák meg. Elektroni-
kus csatornáink továbbra is rendelkezésükre állnak változatlan formában. Amennyiben még nem
rendelkeznek internetbank szolgáltatással, kérjük, igényeljék meg mielõbb, így egyszerûen, biz-
tonságosan, otthonról - akár fióki nyitvatartási idõn kívül - is intézhetik pénzügyeiket.

2022. október 7. napjától tehát - lakóhelyükhöz legközelebb - az alábbi bankfiókban lesz lehe-
tõségük a pénzügyeikkel kapcsolatos személyes ügyintézésre:

8600 Siófok, Sió u. 2.

Az eddigiekben megszokott ügyintézés a 8621 Zamárdi, Szabadság tér 5. címen található bank-
fiókban az összevonást követõen megszûnik.

Mindent megteszünk azért, hogy a változás a lehetõ legkevesebb kényelmetlenséggel járjon
minden érintett ügyfelünknek. Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal a továbbiakban is partne-
reik lehetünk pénzügyeik kezelésében, illetve céljaik megvalósításában.

Állunk szíves rendelkezésükre a jövõben is, kérdés, érdeklõdés esetén kérjük, látogassanak el
hozzánk a fenti címen található bankfiókunkba, vagy keressék fel a  honlapot.

Siófok, 2022. szeptember 01.

Tisztelettel:

Takarékbank Zrt.

Tisztelt Ügyfeleink!
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ZAMÁRDI  BARÁTI  KÖR  2022. ÉVI KÖZGYÛLÉSE

2022. augusztus 7-én tartotta éves közgyûlését a Zamárdi Baráti Kör civil szervezet. A közgyûlésen
33 tag vett részt, ami jelzi az érdeklõdést a város fejlõdésére, részben pótolta az elõzõ évi közgyûlés
elmaradását a járványhelyzet okán.

A közgyûlés helyszíne is figyelemre méltó volt, mivel az újonnan megnyílt ZAM rendezvény- tera-
szon találkozott a tagság, az üzemeltetõ szívélyes meghívására.

A hivatalos és kötelezõ beszámolókat követõen került sor a fórumra, ahol a tagoknak lehetõsége
nyílt saját észrevételeik, véleményük és javaslataik elõadására, melyet a jelenlévõk megvitattak, és a
kialakult egységes véleményt az elnök továbbítani fogja a városvezetés részére.

A közgyûlés jegyzõkönyvét a város honlapján, a Baráti Kör oldalán, az elnökség közzéteszi. 

A közgyûlésen új tagok felvételére is sor kerülhetett, ami talán részben pótolni tudja a járvány
során elvesztett tagjainkat. 

A tagság egyetértett azzal a javaslattal, hogy a többi civil szervezettel közösen kerüljön sor egy parti
bejárásra, ahol megbeszélésre kerülhetnek azok az újdonságok, melyekkel a nyár folyamán
találkozhatott a tagság. A bejárást követõen készüljön egy jobbító szándékú javaslat a problémák
megoldására és egy elismerés a jól sikerült és bevált változásokról.

A közgyûlés végén az elnök minden tagnak további szép idõt, jó nyaralást és jó egészséget kívánt!

Új kezdeményezés!

Zsibvásár
Zamárdiban a termelõi piacon

október 22-én 10-14 óráig

Bárki hozhatja megunt, alig használt, vado-
natúj dolgait, hogy új gazdára találjanak.

Lehetnek dísztárgyak, képek, gyerekjátékok,
táskák, cipõk, ruhák, könyvek, szerszámok,

bármi, ami használható.

Lehet alkudni, ismerkedni, beszélgetni…

Helypénz az önkormányzat jóvoltából

Nincs!
Ötletgazda: ZamárdiÉrt Egyesület

(Nem kötelezõ, de aki tud, jelentkezzen az
zamardiert@zamardiert.hu e-mail címen!)

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
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Fogathajtó verseny Hosszú Gyula emlékére

Idén szeptember 3-án, 23. alkalommal került sor Zamárdiban a CANC-C2, megyei pontszerzõ Hosszú Gyu-
la emlékére rendezett kettes fogathajtó versenyre, amely egyben a megyei díjkiosztó is volt, és melyre 44 haj-
tó érkezett, Somogy megye mellett Veszprém, Fejér, Zala, Vas, Tolna, Gyõr-Moson-Sopron, Pest, Bács-Kis-
kun megyébõl valamint Szlovákiából. 

Az akadályhajtás és vadászhajtás versenyszámban is az elsõ hat helyezett került díjazásra.

Akadályhajtás:

1. Magyar Milán- Marcali Város Szabadidõ SE, Somogy megye

2. Sántha Krisztián- Zalalövõ és környéke LSE, Zala megye

3. Hufnágel József -Szent Ágota LE, Fejér megye

4. Nánai Zoltán- Mélykúti LSE, Bács-Kiskun megye

5. Kovács Tibor- Vihar LE, Fejér megye

6. Fritz József -Paksi Fogat Sport Egyesület, Tolna megye

Vadászhajtás:

1. ifj. Schwarc Béla -Zamárdi Petõfi SE, Somogy megye

2. Fülöp Zsolt- Gyõrsági LSE, Gyõr-Moson-Sopron megye

3. Magyar Zoltán- Marcali Város Szabadidõ SE, Somogy megye

4. Geröly Tibor- Fonix LE, Vas megye

5. Semjén Attila -Mezõszilasi LSE, Fejér megye

6. Kézsmárki Sándor- Marcali Város Szabadidõ SE, Somogy megye

A Somogy megyei bajnoki díjkiosztó helyezettjei, akik közül 
az elsõ három helyezett képviselheti megyénket az Országos 
Bajnokságon, amely 2022. október 1-én kerül megrendezésre 
Sárkeresztúron:

1. Magyar Zoltán- Marcali Város Szabadidõ SE

2. Magyar Milán- Marcali Város Szabadidõ SE

3. ifj. Schwarc Béla -Zamárdi Petõfi SE

4. Kézsmárki Sándor- Marcali Város Szabadidõ SE

5. Tóth Balázs -Somogygeszti KSK

6. Pongrácz Nikolett -Siófoki Lovasegylet

A Hosszú Gyula emlékére Hosszúné Kati által alapított vándorserleget és  a Balázs Bisztró által fel-
ajánlott díjat az akadályhajtás legjobbja, Magyar Milán, a Hosszúné Kati által felajánlott különdíjat
és a Magyarkeszi Lóbarátok különdíját ifj. Schwarc Béla a vadászhajtás gyõztese vihette haza.
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Emellett különdíjakat is osztottunk ki, melyeket a Zamárdi Tourinform Iroda, valamint magánszemélyek aján-
lottak fel. Szép számú nézõközönség követte végig a nap folyamán az eseményeket. Az idõjárás egész nap ke-
gyes volt hozzánk, ismét egy sikeres, szép napot tudhatunk magunk mögött, melyhez nagyban hozzájárultak tá-
mogatóink, akiknek ezúton is köszönetet mondunk.

Schwarc Béla

Támogatók:

A verseny fõtámogatója:
Zamárdi Petõfi SE,
Zamárdi Város Önkormányzata,
Csákovics Gyula Polgármester Úr

Dr. Kerekes Gyöngyi,

Puller Imre és családja,

Balázs Bisztró Zamárdi,

Hosszú Gyuláné Kati,

Söllner Katalin és Hosszú Péter,

Csonka András - Bandi 2000 Bt.,

Tourinform Iroda Zamárdi,

GAMESZ Zamárdi,

Kömpf Richárd,

Horváth Sándor,

Hotel Família,

Lócsi Miklós Veszkény,

Schwarc Béláné és Sebestyén Béláné,

Nagyné Gyöngyi,

Gelencsér Marika,

Kajdi család,

Bokor László és Julika,

Szabados Tiborné,

Podráczky János és Timi,

Vörös Gyula,Szabó Imréné,

Szabó Gábor,

Kertész Tibor,

Takács Tibor, 

Takácsné Szilvi,

Cziglényiné Kati,

Bodó Judit,

Halmos László,

Friesz Sándor,

Tóth Józsefné Ildi, 

Sarankó Henrietta, 

Margó György,

Szakáli Anna és Péter Ferenc családja,

Marity Tiborné Klári,

Schwarc Béla és családja.
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Református istentisztelet:

Helyszín:

Közösségi Ház kisterme

minden vasárnap délelõtt 10

órakor

Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com

Lelkész: Apostol Anna Klára

Szombat:                               18:00

Vasárnap:                                8:30

Telepi kápolna: Petõfi S. u. 9.

Vasárnap:                               11.30

Balatonendréden vasárnap: 10:00  

Zamárdiban hétköznapokon:

Hétfõ                                      -----
Kedd                                     18:00

Szerda                                     7:30

Csütörtök                              18:00

Péntek                                     8:30

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

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

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
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VIII. Svert Kupa Zamárdi

Történelmet írt a Svert Kupa 

Ezt a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke mondta a ver-
senyzõk elõtt tartott ünnepélyes díjátadó nyitánya-
ként rólunk, meglátása szerint még egyéb „hozadéka”
is lesz a svertes hajók ünnepének, azaz a Svert Kupá-
nak. Egyúttal köszönjük Gerendy Zoltánnak az
MVSZ elnökének, hogy a Balatonon éppen zajló 420-
as világbajnokság zárógálája idején is idõt szakított a
Svert Kupára Zamárdiban, jelezve ezzel azt az irányt
is, hogy a svertes hajós közössége és versenyünk fon-
tos a Magyar Vitorlás Szövetség vezetése számára.
Köszönjük még tágabb otthonunk a csodálatos So-
mogy megye képviseletében Dr. Szajcz Adriánnak, a
Megyei közgyûlés alelnökének, hogy a szombat estét
ránk szánta Zamárdiban, velünk együtt ünnepelve a
versenyzõket.

Köszönjük szponzorainknak: HRP Europe Kft, Dell,
Wellensteyn Hungary, Wellis a rendületlen kitartást, a
sok támogatást!

Köszönet illeti még két helyi Zamárdi vállalkozásnak
a Fenegyerek Pálinkának és Peti Pince Zamárdinak,
hogy díjakkal szerzett örömet Pach Gábor
pálinkafõzõ mesternek meg külön azt is, hogy a Szili
Józsi által fõzött esti versenyzõi vacsorát a „nagy izgal-
mak“ után megfejelte egy kis lélekerõsítõvel is a fel-
nõtt versenyzõink számára. Köszönjük Zamárdi Ön-
kormányzatának, hogy használhattuk Zamárdi kikö-
tõjének területét, a GAMESZ munkatársainak a je-
lentõs munkáját, rengeteg segítségét, ahogy a Közte-
rület Felügyelet és a Parkolási Kft., illetve az önkor-
mányzat munkatársainak segítõ közremûködését is
köszönet illeti. 

Hírvivõk

Zamárdi jó hírét nem csak a Svert Kupáról szóló cik-
kek, tudósítások viszik szerte az országban, hanem az
a több száz vitorlázó is, akik a versenyre érkeznek
hozzánk az ország számos pontjáról, sõt egyre többen
határainkról túlról is! 

Ezen felül, a Svert Kupa Vitorlás Egyesület szervezé-
sében, együttmûködve az Agrárminisztérium Hunga-
ricum fõosztályával, továbbá tartalmilag a Somogy
Megyei Önkormányzattal és szakmailag a Magyar Vi-
torlás Szövetséggel is, egy kisfilm készül a tradicioná-
lis balatoni hajók, a jolle vitorlázás történetérõl ha-
zánkban, amelynek legnagyobb hazai versenye és má-
ra már mondhatjuk ,egyik jelképe is lett versenyünk, a
Svert Kupa.   

E film, amely terveink szerint 2023 év elején kerül
majd bemutatásra, nemcsak a Svert Kupát, hanem az-
által Somogy Megye vitorlás hagyományait, történetét
is bemutatja majd. Kiegészülve természetesen napja-
inkban készült felvételekkel a Svert Kupáról és
Zamárdiról.

VIII. Svert Kupa Zamárdi – izgalmasra sikerült a
verseny

Augusztusban volt a svertes hajók országos ünnepe
Zamárdiban. VIII. Svert Kupa Zamárdi-DELL túra-
verseny és Svert Kupa Zamérdi- Ifjúsági túraver-
seny, amely 2021 óta Somogy megye kincseként szere-
pel a megyei Értéktárban.

Az idei Svert Kupa meglehetõsen mozgalmasra sike-
rült a Balaton szeszélyeinek köszönhetõen. Az elõre-
jelzés gyenge szellõt jósolt késõ délutánig, azaz a
szintidõ végéig. A 9 órai rajt elõtt úgy tûnt, be is válik
az jóslat, de 10 perccel a dudaszó után már más képet
mutatott kedvenc tavunk. A tihanyi szoros felõl érke-
zett egy erõteljes frissülés és meglódultak a csordogá-
ló hajók! A felnõttek után fél órával rajtoló ifik már
igencsak jó szélben vágtak neki a távnak. Azok, akik
teljesítették -néha borulás után is – azt mondják, az
eddigi legjobb szeles versenyeink voltak. Egy biztos,
rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodott sok
vitorlázó az idén. Így mozgalmasan és sikeresen zaj-
lott le Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyûlés el-
nökének tiszteletbeli fõvédnökségével mint a túraver-
seny, mint pedig az Ifjúsági túraverseny Zamárdiban,
az élénk szélben a 179 nevezõ hajóból 115 hajó fejez-
te be a futamokat. A felnõttek közt az egytestûek ver-
senyét – s így a Svert Kupát - idén a Fabatka nyerte
Kalfsbeek-Dobóczi Anna kormányzásával, míg a
katamaránoknál Diótörõ gyõzött Róka Sándorral és
Péterrel. Az ifiknél Kristóf Ábel és Góczán Dániel fu-
tott be elsõ egytestûként a Csilly fedélzetén, míg a
katamaránoknál Tácsik Máté és Sebõk Márton bizo-
nyultak abszolútban a legjobbnak.

Küzdelem a fedélzeten

Az elszánt kitartást a vitorlás sportban jól példázza a
Svert Kupa Zamárdi-DELL túraverseny egyik  - Szán-
tódról érkezett egysége, akik a cél elõtt felborulva ad-
dig kapaszkodtak a hajójukba még az velük együtt be-
sodródott a vonalon túlra. Így a hajót nem elhagyva -
csak a megszokottól kicsit más pozícióban - érvénye-
sen fejezték be a versenyt. 

A Svert Kupa Zamárdi - Ifjúsági túraverseny
mezõnye is kitartásról tett bizonyságot. A többi közt
az a fiú, aki a rajt elõtt pár perccel még az Optimist
szakadt vitorlájával küzdött, de amint tudott, a me-
zõny nyomába eredt, és végül dobogós is lett. Vagy
azok a katamarános ifjak, akik villámsebesen állítot-
ták vissza a hajót borulás után, és csak azt figyelték
közben, merre járnak az ellenfelek. Értük, a hihetet-
lenül lelkes fiatal sportolókért érdemes ilyen verse-
nyeket szervezni. Õk azok, akik ebben a tudást is
igénylõ szélben kitartva mentek elõre, küzdöttek egy-
mással és az elemekkel. Õk a vitorlás sport jövõje.
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MVSZ Elnöke Gerendi Zoltán

Dr. Szajcz Adrián

Ifjúsági versenyzõk a díjátadón

Svert kupa

Nyertesek


