
Elnökségi beszámoló  

a Baráti Kör  2022.évi tevékenységéről.  

 
Zamárdi Baráti Kör feladata, alapszabályának megfelelően, továbbra is tagságának 

érdekvédelme, a város és épített környezetének megóvása, városfejlesztési javaslatok 

eljuttatása a vezetés számára. 

 

Utolsó közgyűlésünket 2020. augusztus 17.-én tudtuk megtartania Balaton parton, ezt 

követően a járvány miatt már személyesen nem tudtunk találkozni. A tájékoztatás érdekében 

Körleveleket szerkesztettünk és így próbáltuk tájékoztatni tagjainkat a városvezetés 

intézkedéseiről, problémáiról, határozatairól. 

Ezt a módszert szeretnénk továbbra is fenntartani, mivel a városvezetés üléseiről, az itt hozott 

döntésekről ezen úton tudjuk tagságunkat a legrövidebb időn belül pontosan tájékoztatni. 

 

Rendezvényekről általában 

 

Külső cégek által szervezett rendezvények 

 

3 évre megkötésre került a SOUND szerződés és idén már lezajlott az első fesztivál. Erről 

elmondhatjuk, hogy kevesebb érdeklődővel találkozhattunk az utcákon és a parti sávban 

egyaránt és a nyaralókat zavaró tényezők is csökkenni látszanak. Továbbra is problémának 

látjuk, hogy a hajnalban „hazatérő” fesztiválozók a bérelt ingatlanokban tovább buliznak 

hangosan és ezzel zavarják a pihenő szomszédokat. 

 

A STRAND Fesztivál is folytatódik, remélhetőleg kevesebb zavaró tényező mellett, mint 

korábban. 

 

Tavaly indult és idén is megtartásra kerül az átevező verseny Zamárdi-Tihany között, (július 

29-31) ami sok résztvevő érkezését jelenti, de érdemben a 2 napos rendezvény nem zajos, egy 

kevés lezárással jár a strandterületen. 

Előszezonban 3 amatőr futóverseny is átrobogott a városon, ebből 1 verseny teljes egészében 

Zamárdin bonyolódott, ami útlezárásokat eredményezett, de ennek nem volt jelentős zavaró 

hatása az itt tartózkodók számára. 

 

Új rendezvény a ZAM-JAM, aminek értékelését csak a közgyűlésen tudjuk elmondani, mivel 

a közgyűlésünket megelőző hétvégén zajlik. Javasoljuk mindenkinek a részletes program 

megtekintését, mert több helyszínen és sokféle különböző eseményt terveznek melyek 

jelentős része díjmentesen látogatható. 

 

A város által szervezett rendezvények 

 

Hagyományos rendezvény a ROSÉ Fesztivál, idén ismét megtartásra kerül (julius 21-24). A 

részletes programról a Tourinform irodában kapható nyomtatott anyag. 

 

Augusztus 4-7. között, főleg a gyermekek kedvére rendezik a XX. Balatoni Játszadalom 

rendezvényt a rendezvény téren. 

 

Szeptember 3. Hosszú Gyula Kettes fogat hajtó emlékverseny a parton. Az érdekes sport 

rendezvényt mindenkinek ajánlani tudjuk, aki még Zamárdin tartózkodik az utószezonban. 

 

 

 



 

 

A tervezett és megvalósuló beruházásokról a Körlevelekben adtunk és adunk folyamatos 

tájékoztatást, és adni fogunk az elkövetkező időben is. 

 

Említésre méltó még az a sajnálatos tendencia, hogy az értékesített családi házas ingatlanok 

helyén már kizárólag társasházak és lakóparkok épülnek, ami jelentősen befolyásolja a város 

korábbi, egységesebb és hagyományosnak nevezhető, épített környezetét. Ezzel kapcsolatosan 

próbáltunk és próbálunk folyamatosan tiltakozni, de jelentős eredményt eddig nem tudunk 

felmutatni. 

 

A facebook oldalakon egyre több kritikus észrevétel és vélemény jelenik meg a 

városvezetéssel szemben, de a Baráti Kör hivatalosan ebben nem vesz részt. 

 

 Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Baráti Kör a hozzá eljuttatott véleményeket minden esetben a 

város testületi ülésein, szóban és írásos anyag formájában nyújtja be, vállalva véleményét még 

akkor is, ha ezzel a város vezetése nem, vagy csak részben ért egyet. Ennek eredményeként a 

város 2013. évben „Zamárdi Városért” kitüntető címet adományozott a Baráti Körnek. 

 

Taglétszámunk, évek óta, közel állandó, (70 fő) de sajnos, új tagok nagyon kevesen 

jelentkeztek. Kérjük tagjainkat, hogy szervezzenek környezetükből új tagokat, mert a Baráti 

Kör ereje és érdekérvényesítő képessége alapvetően ettől függ. Tagdíjunk összegét nem 

kívánjuk módosítani, az továbbra is 2500 Ft/év. Köszönjük tagjainknak, hogy sokan ennél 

magasabb összeget fizettek be, támogatva ezzel szervezetünket. 

 

Ezúton is szeretnénk külön köszönetet mondani azon tagjainknak, akik folyamatos 

munkájukkal, hasznos észrevételeikkel segítették civil szervezetünk működtetését.  

Továbbra is várjuk tagjainktól érkező javaslatokat, és ötleteket. Bízunk benne, hogy civil 

szervezetünk hozzájárulhat a város és környezetének fejlődéséhez, az itt élők és nyaralók 

életkörülményeinek javításához. 

 

E-mail címünk:   grizzli1022@gmail.com 

 

Kérjük tagjainkat, hogy saját e-mail címük vagy lakcímük változása esetén erről értesítsenek 

minket, mert csak ennek ismeretében tudjuk elérni tagjainkat és folyamatosan tájékoztatni az 

aktuális dolgokról. 

 

2022. évi közgyűlésünket új helyszínen és új létesítményben tartjuk meg.  

  

Az épület neve THE ZAM. amit a közvélemény „KAVICS”-nak is elnevezett, és mely épület 

a teniszpályák mögött helyezkedik el. Itt várunk mindenkit a Közgyűlési Meghívóban írtak 

szerint. 

  

Kérünk mindenkit, hogy az aktuális járványhelyzetnek megfelelően, vigyázzon magára, hogy 

újra találkozhassunk.  

 

 

2022. július 11. 

 

 

Zamárdi Baráti Kör 

elnöksége 


