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Hosszú idő után újra személyesen találkozhat-
tunk a Képviselő testület tagjaival nyilvános 
ülés keretében, június17 -én. Sok dolgot, témát 
kellett átbeszélnünk, amelyek közül, a legfon-
tosabbakról néhány mondatban beszámolunk 
olvasóinknak.

A napirendi pontok között szerepelt a már elnyert 
és a folyamatban lévő pályázatok köre. Korábban 
beszámoltunk már róla, hogy nyertes pályázatunk 
van piac építésre, bővítésre, a strandfejlesztések és 
játszótér fejlesztésre nyert pályázati források pedig 
már felhasználásra kerültek.
Folyamatban lévő pályázatok: óvoda felújítás, 
önkormányzati épület belső felújítása, művelő-
dési ház fűtéskorszerűsítése, illetve a könyvtár és 
a nagyterem közötti szabd terület fedésére is pá-
lyázatot nyújtottunk be. Emellett a temető urnafal 
bővítésére is nyújtottunk be pályázatot, és a „Sze-
mesért” Kft-nek is pályázunk egy platós kisteher-
autóra, amellyel a kommunális szemétszedést sze-
retnénk hatékonyabbá tenni.

Sok megkeresést kaptunk- jórészt ott lakóktól, il-
letve nyaralóktól – a Berzsenyi utca egyirányúsí-
tására is. A testület megtárgyalta a kérdést és az a 
döntés született, hogy amíg a Semmelweis utca fel-
újítása nem történik meg, addig a Berzsenyi utca 
egyirányúsítása nem lehetséges.
A nyaralótulajdonosok emellett számot javasla-
tot, ötletet fogalmaztak meg a település építésével, 
szépítésével kapcsolatban. Ezek közül néhányat a 
testület el is fogadott, a konkrétumokról a későb-
biekben beszámolunk.
Döntött a testület a Házi jelzőrendszer kiépítésé-
ről is, hogy a beteg, egyedülálló, vagy mozgásában 
jelentősen korlátozott idős és/vagy krónikus beteg 
emberek nagyobb biztonságban érezzék magukat. 
A kiépítést követően rászorultsági alapon lehet 
majd igényelni a jelzőrendszert az önkormányzat 
szociális ügyintézőjénél. A jelentkezés feltételeiről 
a kiépítést követően részletesen tájékoztatjuk az 
érintetteket.

Németh Kornél Antalné
polgármester

Az előző lapszámban megkezdett tájékozta-
tónkat folytatjuk és felhívjuk a Tisztelt ittlé-
vők figyelmét a közösségi együttélés alapvető 
szabályaira.

Több kérdés, bejelentés érkezik a strandok jogsze-
rű használatával kapcsolatosan.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fürdőhelyeken a 
78/2008. Korm. rendelet alapján 7. melléklet 7. 
pontja szerint állatot a fürdőhely területére bevin-
ni – a Kormányhivatal által engedélyezett őrkutyás 
biztonsági szolgálat, illetve a vakvezető kutya kivé-
telével – tilos.

A fürdőhely területén a fürdési szezonban hor-
gászni nem szabad.
A Balatonszemesi helyi rendelet további szabályo-
zással él, mely szerint a közösségi együttélés alap-
vető szabályaival ellentétes magatartást követ el, 
aki a kijelölt fürdőhely, a községi strand területére 
állatot visz be, valamint azokat a kijelölt fürdőhely, 
a községi strand területén fürdeti a fürdési idény 
ideje alatt június 15-től augusztus 31-ig,  vagy a 
nem kijelölt fürdőhely, egyéb vízre jutási hely te-
rületére a fürdési idény ideje alatt június 15-től 
augusztus 31-ig reggel 9 óra és este 21 óra közötti 
napszakban állatot bevisz, vagy az ehhez a terület-

Újra ülésezett a testület

Közösségi tájékoztató

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

hez tartozó balatoni szakaszon állatot fürdet.
Szintén a közösségi együttélés szabályaiba ütközik 
e rendelet szerint, ha közhasználatú zöld terület-
re – különösen és kiemelten a fürdőzésre kijelölt 
strandok területére – járművel ráhajt, illetve azon 
parkol, vagy közhasználatú zöld területen letelep-
szik, ideiglenes szálláshelyet létesít, sátort, lakóko-
csit helyez el.
A fenti rendelkezéseken kívül minden esetben 
figyeljünk a KRESZ szabályainak betartására, az 
útjelző táblák, különösen a megállni és várakozni 
tilos jelzőtáblák előírásainak betartására.
Munkaidőben panaszos ügyekben a Balaton-
szemesi Közös Önkormányzati Hivatal 84/560-
900-as telefonszámon hívható. A Balatonföldvári 
Rendőrőrs munkatársai a nap 24 órájában szolgá-
latot teljesítenek, így a panaszos és szabálysértési 
ügyekben a  20/448-7941-es telefonszámon fogad-
ják hívásaikat.
A hulladékok szabályszerű és kulturált elhelyezése 
valamennyi településünkön megforduló személy-
nek érdeke. Mindenki felelősséggel tartozik, mint 
hulladéktermelő, hogy a  saját ingatlanán keletke-
zett kommunális hulladékot az engedéllyel rendel-
kező  szolgáltatóval elszállíttassa.
 A hulladéktermelő (magánszemély, vagy közület) 
nem jogosult a köztéren kihelyezett hulladékgyűj-
tő edényzetben a saját magán hulladékának elhe-
lyezésére. Az arra szolgál, hogy a közterületeken, 

rendezvényhelyszíneken megjelenők hulladék el-
helyezését valósítsa meg.
Jogszabályi előírás, hogy a gyűjtőedényzetet, a 
szolgáltató által biztosított zsákot és a kötegelt zöld 
hulladékot a közterületre a gyűjtést megelőző na-
pon 12 óra előtt nem lehet kihelyezni.
Természetesen a jogszabályi előírások nemcsak a 
magánszemélyekre, hanem a közületekre, szóra-
kozóhelyekre, vendéglátó-ipari és kereskedelmi 
egységekre is vonatkoznak, melyek a működési 
engedélyükben foglalt előírásokat kötelesek be-
tartani. Különös tekintettel a nyitva tartási idő-
pontokra, a zajterhelésre vonatkozó előírásokra, a 
közterületek, elárusítóhelyek előtti járdaszakaszok 
használatára.
Mivel településeinken a lakónépességen kívül sok 
vendéget várunk az elkövetkezendő időszakban, 
így nagyon fontos, hogy a kulturált együttélés sza-
bályait maximálisan betartsuk és betartassuk.
Közös szabályaink betartása elősegíti, hogy Bala-
tonszemes és Balatonőszöd települések jó hírnevét 
egyaránt elviszik, és szívesen visszatérnek hoz-
zánk.
Valamennyi itt élő és itt nyaraló vendégünknek 
kellemes és problémamentes időtöltést kívánunk.

dr. Szatmári Ibolya
jegyző
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Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is 
folytatódott településünkön a strandfelújítási 
program. A program negyedik ütemében meg-
valósult a parti sétány keleti szakaszának a fel-
újítása is, cserjecsoportok telepítésére került sor, 
újabb strandbútorokat helyeztünk ki, bővült az 
ún. piknik-szettek, napozó ágyak, hulladékgyűj-
tők száma. A szezon kezdetére a vízbe került a 
strandfejlesztési program előző ütemében elké-
szült napozó stég is, így nyugodtan kijelenthet-
jük, felkészültünk a szezonra.

Végignézve a vendégeink egyöntetű véleménye 
szerint is tiszta, rendezett strandon, adódik a fela-
dat, ezt az állapotot fenntartani a teljes szezon alatt. 
A szükséges munkaerő a rendelkezésünkre áll, a 
gépparkunk viszont elkerülhetetlenül fejlesztésre 
szorul. Az idei szezont már nem érinti a változás, 
de egy eszközbeszerzési pályázatnak köszönhető-
en a következő szezonnak már korszerűbb gépek-
kel vághatunk neki.
A hozzánk érkező, kulturált környezetben pihenni 
vágyó vendégeinktől is csak azt kérhetjük, ők is te-
gyenek meg minden tőlük telhetőt a szezon elején 
jellemző, rendezett állapot megőrzésében.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a szabad strand ven-
dégeinek többsége értékeli a megfelelő környeze-
ti állapot fenntartására irányuló ténykedésünket. 
Sajnos találkozunk azonban számunkra nehezen 

elfogadható, felháborító jelenségekkel is.  A szo-
kásos fenntartási munkálatokon túl már a szezon 
kezdetétől kezdve egyre több pénzt és energiát kell 
fordítanunk a rongálások kijavítására. Alig kezdő-
dött el a szezon, a legutolsó ütemben elkészült vi-
zesblokkban törtek, zúztak ismeretlen személyek.  
Azt is egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a fris-
sen felújított parti sétányra helyezett behajtás-gát-
lókat egyszerűen felszaggatják.  Ezek a kiragadott 
példák egyértelműen mutatják, hogy nem csak a 
fenntartó felelőssége a rendezett állapot fenntar-
tása, néhány személy felelőtlen magatartása nem 
csak a munkánkat teszi hiábavalóvá, de tönkre 
teheti  sokunk nyaralását is. Ne felejtsük el azt a 
nem elhanyagolandó tényt sem, hogy esetünkben 
szabad strandról van szó, tehát esélyünk sincs a 
felmerülő többlet költségek kompenzálására.
Visszatérő téma, nem csak nálunk, a horgászat le-
hetősége a strandon. A jogszabály egyértelműen 
fogalmaz, a strand üzemeltetési ideje alatt, a mi 
esetünkben minden év június 15-től augusztus 31-
ig a nyitvatartási időtől függetlenül 0-24 óra között 
tilos a horgászat.        ( Ugyancsak tilos a kutyák 
bevitele a strandra.)
Az esetleges kételyek esetére a pontos jogszabályi 
hivatkozás:
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet. a természetes 
fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemelte-
téséről. (7. számú melléklet)
A szezon alatt kollégáimmal együtt igyekszünk 
biztosítani a nyugodt kikapcsolódás feltételeit, eh-
hez viszont partnerekre van szükségünk. Minden 
kedves vendégünknek kellemes kikapcsolódást 
kívánunk, egyben kérünk mindenkit, vigyázzon a 
környezetére.

Antal János
polgármester

Új időszámítás, megújulás, közszolgálat. 
 „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft. 

Nyár, nyár, nyár! Vakáció! Hőség! Balaton.
„Napsugárban úszik minden, száll az illatár. 
Nyár van nyár, röpke lepke száll virágra, züm-
mög száz bogár.”

Hajnalban kezdünk, hogy ne zavarjunk, nyeljük  
a port, összeszedjük mások hulladékát.
Mindent megteszünk azért, hogy rend legyen, 
szép legyen, csobogjon, locsogjon, 
üdítsen, frissítsen-hűsítsen, megmozgasson, 
megizzasszon.

Nyár. Szabi? Nekünk nincs pihenés, munka-mun-
ka-munka van. 
Kevesen vagyunk, összefogunk! Happy kaláka, 
csak így lehet bírni! 
Mindenki odaáll a Főnök mellé, senki sem lazsál. 
Kapál, kaszál, ültet-öntöz, fest, gyárt, kiszállít-be-
szállít, megjavít.
Szivattyú szív, meg-aki-kezeli-odaég.

- Vigye innen-hozza-vissza!
- Szedje kézzel, tisztíííííccsa meg!
-  Mit nem képzel! 60 éve, de csak négyszer…..  

(- Ó de kááár.)

Nyár, nyár, nyár! Balatoni nyár.
Balatonszemes. Olyan szép itt!
„Napsugárban úszik minden, száll az illatár. 
Nyár van nyár, röpke lepke száll virágra, züm-
mög száz bogár. Lombos ágon csókot vált az 
ifjú gerlepár,
nyár van, nyár van, kakukk szól már a fák közt: 
„Kakukk, de szép a nyár!”

Szeretném felhívni a lakosság és az üdülőtulajdo-
nosok figyelmét vállalkozási szolgáltatásainkra! A 
Kft. működési költségeinek jelentős részét ki kell 
gazdálkodnunk. 
Közhasznú feladataink elvégzése mellett, szabad 
kapacitásainkkal: zöldterület karbantartást, ka-
szálást, bozótirtást, ág- nyesedékszállítást, fuvaro-
zást vállalunk. Szolgáltatásaink árképzésénél csak 
minimális haszonkulcsot alkalmazunk. Érdemes 
minket választani! 

Köszönjük azoknak az önkénteseknek a munkáját, 
akik az Önkormányzat és az Üdülőtulajdonosok 
kezdeményezésére idén már több alkalommal, sok 
helyszínen részt vettek azokon a közösségi mun-
ka-délelőttökön, mikor együtt szépítettük meg 1-1 
szegletét a településnek. Kérem, hogy máskor is 
vegyenek részt velünk, a folyamatosan meghirde-
tett közösségi, közterületi önkéntes munkákban. 
Szépítsék velünk tovább környezetünket!

Csodálatos nyarat kívánok mindannyiuknak!

Üdvözlettel:
 Korcz Miklós
ügyvezető ig.

Őszöd is felkészült a szezonra KHT. Hírek
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PÁLYÁZAT

A  Balatonszemesi Fürdőegyesület attól a meggyőződésétől vezéreltetve, hogy gróf 
Hunyady József sokat tett Balatonszemes községért és az üdülőterületért, ezért 1995-
ben elhatározta, hogy tiszteletére Hunyady-díj néven díjat alapít.

A Hunyady-díj alapító okirata az alábbiakban határozza meg a díj odaítélésének kritériumait: A 
díjat minden évben – a fürdőegyesület által felkért tagokból álló – Hunyady-díj Bizottság ítéli 
oda egy balatonszemesi és egy, Balatonszemeshez kötődő nyaraló személynek, akik a bizottság 
megítélése szerint a legtöbbet tették a község és az üdülőterület fejlesztése, felvirágoztatása, a 
települési hagyományok ápolása és a közösség kulturális élete- és a kultúra fejlesztése területén.”

Kiegészítés a Hunyady díj odaítéléséhez:

1.  aki önként, önzetlenül, munkakörén kívül, egyértelműen a közösség javára végezte áldásos 
tevékenységét

2.  aki a fenti tevékenységek valamelyikét ugyan munkakörén belül, de kimagasló szinten, eset-
leg több évtizeden át végezte

3.  aki országosan kimagasló elismertséget, sikereket ért el Balatonszemessel kapcsolatosan, vagy 
közszereplései, nyilatkozatai során községünket reklámozta, pozitív előjellel tette ismertté

4.  aki a kultúra területén magas szinten teljesít, gyarapítja a közösséget, a kultúrkincsek iránt 
nem fogékony lakosok számára ugyan nem jelent értéket, mégis indokolt méltatni tevékeny-
ségét, miután nem feltétel, hogy az értékelt tevékenység Balatonszemes minden egyes  lakó-
jának javát szolgálja

5.  ha például a jelölt tevékenységével a lakosság egy népes csoportjának tartósan, vagy kiemel-
kedő módon a javát szolgálta, (pl. a koronavírus magas kockázatú csoportjainak segítése) mél-
tó lehet a Hunyady-díj odaítélésére

 
A Hunyady-díj Bizottság minden évben a Szent István-napi ünnepségek keretében, méltó körül-
mények között adja át a díjat a díjazott személyeknek.

A Hunyady-díj Bizottság felkéri Szemes lakosságát és üdülő közönségét, hogy tegyenek javas-
latot a díjazandó személyekre. Írásos indoklással ellátott ajánlásaikat tisztelettel várjuk. Kérjük, 
a jelölési javaslatokat 2021. augusztus 5-ig küldjék el a Hunyady-díj Bizottság tagjainak Valkóné 
Kovács Mártának (valkonemarti@g-mail.com) vagy új tagtársunk Tóthné Bazsó Krisztinának (tot-
hne.bazso.krisztina@gmail.com)

Kiss László a  Hunyady-díj Bizottság Elnöke
E-mail:kisslaszlo1944@t-online.hu

Telefon: +36 20 3262148                                      

Felhívás “ Hunyady-díj 2021” jelölésre!

Most nem mint iskolaigazgató, vagy kertészmér-
nök, hanem mint képviselő szeretnék egy törté-
nésre reflektálni.
Nagyon sokunkat bánt, hogy a lomtalanítás után 
hetekkel is hatalmas kupacok éktelenkedtek a fa-
luban. Ez nem csak Önöknek nem tetszett, hanem 
nekünk, képviselőknek sem, beleértve természete-
sen polgármester asszonyt és jegyző asszonyunkat 
is. Éveken át megszoktuk, hogy legfeljebb egy hét-
tel a kipakolás után rend volt! Na, idén nem!
A magyarázat sokkal bonyolultabb, mint elsőre 
gondoltuk volna, és a megoldás talán még inkább 
az! Megpróbálom!

Minden önkormányzat évi egy alkalommal köteles a 
lakossági lomtalanítást ingyen megszervezni, végre-
hajtani. Ebben a helyi hulladékkezelési szervezetnek 
is részt kell venni. A költségeket az állam finanszíroz-
za, csakhogy vannak szabályok, kötöttségek, amiket 
vagy elfelejtettünk – és most nem részletezem, kik, 
hogyan – amik, ha nem teljesülnek, akkor vége az 
ingyenességnek! Mik ezek?:
1.  Csak meghatározott dolgok minősülnek lomnak!  

Ami nem az – általában veszélyes hulladéknak 
minősül – azt nem viheti el a szemétszállító cég 
lomként.  Nézzék meg, mennyi üveg, építési tör-
melék, WC csésze, mosdó, elektronikai hulladék, 

festékes vödör, pala, autógumi, és sorolhatnám 
még mi minden volt a kupacokban. De ezeket 
akár ott is hagyhatták volna, mint ahogyan éve-
ken át ezt megtették. Csakhogy ez már a lakossági 
fegyelmezetlenség, aminek persze tudjuk az okát! 
Senki nem akar ezeknek a hivatalos elszállításáért 
annyit fizetni, amennyiért most ez bárhol is befo-
gadják!  Jobb az esti sötétség leple alatt másnak a 
kupacára elvinni, és bizonyítsa be bárki is, hogy az 
kié volt!  Az, hogy ez az önkormányzat költségén 
lesz majd elszállítva, a kihelyezőket nem érdekli! 
A lényeg, ők megszabadultak tőle!  Sőt, talán ők 
azok, akik aztán még hangosan szidják is az ön-
kormányzatot, a testületet, hogy milyen „tök…
len!”

2.  Bár hivatalosan nem kommunikálták, azért van 
egy mennyiségi határ, ami kb. 2 m3  ingatlanon-
ként. Nos, sokan, akik megvettek házakat nyara-
lónak, a ház teljes belső tartalmát kirakták. Megint 
csak miért? Mert aki a maga költségén szállíttatta 
el hivatalosan, annak ez több 100 ezer Ft-ba került. 
Ezt a költséget jó másra ráverni!  Hadd kérdezzem 
meg: Jogos, hogy azok, akik tényleg egy év lom-
ját teszik csak ki, fizessék az adójukból más sze-
metjét?  Ugyanez igaz azokra is, akik az udvaruk 
teljes kertészeti átalakítását úgy oldják meg, hogy 
több 10 m3  zöldhulladékot kitesznek az árokpart-
ra és elvárják az  önkormányzattól, hogy az majd 
vigye, vitesse el. És bár az ilyenről tudható, kitől 
származik, még ez sem érdekli a tulajdonost. Nem 
beszélve arról, ha a vállalkozó teszi ezt meg, így 
csökkentve a költségeit.

3.  A rendelet értelmében mindenkinek a saját háza 
elé kell kihelyeznie a lomot. Ennek az az oka, hogy 
így aki olyat tesz ki, ami nem ez a kategória, azt 
neki hagyják ott!  (Azt már látjuk, mi a megoldás, 
hogy ez ne derüljön ki!) Így a mennyiség is elle-
nőrizhető, sőt, aki szünetelteti a szemétszállítást, 
azt is kiszűrhetik, és tőle nem viszik el. Kérdés, 

Lomtalanítás
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hogy ez jogszerű-e a részükről, hiszen törvény-
ben rögzített jog az évenkénti egyszeri lehetőség! 
Csakhogy!  

    a.  Balatonszemesen évtizedeken át megszoktuk, 
hogy inkább gyűjtőpontokat alakítunk ki, és 
oda visszük, hogy az utcakép ne legyen olyan 
borzalmas. Persze, aki előtt ott a hatalmas ha-
lom, az ezt joggal nem így éli meg! Viszont a 
megszokás nagy úr, és ezért talán még hibáztat-
ni sem lehet senkit.

    b.  De van itt más is!  Aki előtt járda van, ha arra 
teszi ki, babakocsis anyukákat, kisgyerekeket 
kényszerítenek a közútra.  Ez pedig nem jó!  A 
másik oldalon az árok ilyen szempontból sokkal 
logikusabb, biztonságosabb, és ezt a szállítónak 
is be kellene látnia. Ők azonban a jogszabályra 
hivatkoznak. Azt azonban ők se tudják megma-
gyarázni, hogy aki saját maga elé tette le a nem 
sok, és csakis lomot tartalmazó kupacot, az mi-
ért van még ott!?

    c.  Nem kevésbé jogos a tulajdonosok azon érvelé-
se, hogy amit ők biztonságosan felkupacolnak, 
és viszonylag rendezetten tesznek ki, azt a lom-
talanítás napjai alatt a faluban cirkáló „újrahasz-
nosító brigádok” pillanatok alatt háromszoros 
területre fötrik szét, kiszedik, ami hasznos – ez 
egyébként ebben az egyetlen jó dolog – majd jó 
nagy szemetet hagyva maguk után távoznak.  
Az újra hasznosítható anyagok kinyeréséhez 
nem válogatnak a módszerben!  Ami kitörhe-
tő, azt kitörik. A cserép, a törött dolgok pedig 
legyenek a gazda gondja!  Fűnyíráskor majd a 
gép megtalálja!  Ez már nem az ő gondjuk. Mint 
ahogy az sem, hogy a gyerekekre nézve ez mi-
lyen veszélyt jelenthet!

E három érv ugyan jogos, de nem a rendeletben 
meghatározott módon kihelyezett lomot nem kö-
teles elvinni a hulladékkezelő cég! És ha vita lesz 
köztük és köztünk, akkor ebben jogilag igazuk van! 
Tehát ott tartunk, hogy megint csak nekünk kell 
megtanulni, hogyan helyezzük ki a kihelyezhetőket!
4. Rendeletben rögzített az is, ha az önkormányzat 

egy helyre hordatja, vagy hordja be, azt őrizni kell!  
Ha nem őrzik, akkor már nem köteles a szállító cég 
elszállítani. Hogy mennyire jogos ez a kitétel?  Az 
egyik ilyen nagy kupacunknál fonyódi vállalkozót 
kapott el a Kht vezetője, hogy Fonyódról hordják 
át ide a lomot. Így spórolják meg azt a szeméttelepi 
díjat, amit a szállíttató tulajdonostól persze nagy va-
lószínűséggel azért elkértek. Egy kis extra haszon!  A 
költségeket meg viselje Balatonszemes önkormány-
zatán keresztül a helyi adófizető lakosság!
Nos, ezek azok az egyáltalán nem mellékes részle-
tek, amik a helyzetet szinte megoldhatatlanná teszik!  
Tény, hogy nekünk, lakosoknak is sokkal fegyelme-
zettebbnek kellene lenni!  El kellene fogadni a szabá-
lyokat, és be is kellene tartani!  El kellene fogadni azt 
is, hogy ma már meg kell fizetni a veszélyes hulladék 
elvitelét, a szakszerű megsemmisítés költségeit! El 
kellene fogadni, hogy vége annak az időnek, amikor 
a település lenyelte ezeket a többlet terheket. Főleg 
most, amikor a járványügyi helyzet miatt az állam is 
megszorító intézkedéseket kénytelen érvényesíteni.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy ma már nem járha-
tó út a településeken összeszedett hulladék elásása. 
És főleg(!) tudomásul kellene venni, hogy mindenki  
a saját dolgáért anyagilag is felel, az neki teher. Persze 
ez alól jó lenne mentesülni, mert fizetni senki nem 
szeret!  Sajnos félő, hogy sokan fogják a szemetüket 
a falu szélén lévő csapásokba, árkokba, erdőszélre az 
éj leple alatt kiszállítani.  Mondhatják, hogy kame-
rázzuk be a helyeket!  Ezzel csak két probléma van!  
Drága, és a mai adatvédelmi törvényeknek is megfe-
lelni tudó bekamerázás horribilis összegeket jelente-
ne, és jogilag nem kizárt, hogy törvénytelen is lenne, 
vagy nem lehetne bizonyító erejű!
Kedves Olvasó!  
Akkor mi lehet a jó megoldás!  Évek óta tervezzük, 
hogy a balatonszárszói mintát követjük, és kialakí-
tunk egy zárt udvart, gyűjtőpontot, ahová minden-
ki behozhatja azokon a napokon a lomot. Ott ami 
tényleg lom, az azonnal bekerülne az ott lévő szállító 
autóba és maradhatna a telepen a veszélyes hulla-
dék, amiért a mennyiségtől függően a leadási árnak 

megfelelő összeget be kellene fizetni. Kérdés csak 
az, hogy akinek nincs mivel behoznia, az hajlandó 
lenne-e az odáig fuvart kifizetni fuvarosnak, vagy 
befizetni mondjuk a Kht-nak, ha ők szállítanák be? 
Jogos lenne-e ez így, vagy törvénytelen lenne kérni 
érte pénzt, mondván, a lomtalanítás egy évben egy-
szer ingyenes?! Jogos lenne ez utóbbi, de akkor meg 
annak is igaza lenne, aki azt mondja: „Miért az én 
adómból fizetik ezt meg, amikor én soha nem teszek 
ki semmit!”
Pedig ez a megoldás Szárszón működik!  6000 Ft egy 
fuvar rakodással, a beszállított anyagot eleve válogat-
ják, nincs az utcákon kupac, egy csapattal van meg-
állapodás, akik kiszedhetik belőle a hasznosítható 
dolgokat, így a falut nem járják idegenek!  A 6000.- 
Ft elegendő a fuvarra, munkadíjra és az őrzésre. 
Van, aki azt mondja, emeljünk ennyit a kommunális 
adón!  Ha mindenki minden évben lomtalanítana, 
akár ez is lehetne a megoldás.
Van olyan része az országnak, ahol nincs szerve-
zett lomtalanítás, viszont a szemetet elszállító cég, 
az éves szemétdíjba betudja azt az évi egy alkalmat, 
amikor kérésre házhoz megy az autójuk, és akkor 
elvisznek mindent, ami vihető. Ha pedig a szomszé-

dok összebeszélnek, akkor ennek a gazdaságossága 
is jó. Talán minden megoldás közül ez a leginkább 
szimpatikus, hiszen egy üdülőövezeti tulajdonos 
nem biztos, hogy éppen a szervezett napon le tud 
utazni. Talán ezt kellene erőltetni!  Nem csak lakos-
sági érdek, hanem igazából az egész ország érdeke 
a rend, a tisztaság. Ha  a hulladékkezelő cég koor-
dinálja és lakossági bejelentés alapján összeegyeztet-
nék a fuvarokat, akkor amikor összejön otthon, csak 
egy telefon, kaphatnánk időpontot, és amikor jön-
nének érte, akkor kellene arról gondoskodni, hogy 
azt be is tudják rakodni!  A mennyiséget úgy kellene 
megállapítani, hogy az ténylegesen reális legyen. Az 
afölötti mennyiség esetében is méltányos árat kelle-
ne meghatározni!  Nagy valószínűséggel, mindent 
összeszámolva, ez sem kerülne többe, mint az ille-
gálisan kihelyezett szemét felkutatása, begyűjtése, és 
elszállítása.  Csak az idei lomtalanításnál a lakossági 
fegyelmezetlenség 1,8 millió Ft-ba került a település-
nek, és sok-sok munkaórába az amúgy is túlterhelt 
Kht-nak!
Balatonszemes, 2021. 05. 29.

Boór Miklós
képviselő

Aschbacher Frida 2021.05.04.
szülők: Lukácsa Dóra, Aschbacher Michael
Mórocz András 2021.05.31.
szülők: Barabás Zsófia, Mórocz Viktor

Anyakönyvi hírek

Morvay Andrea Erzsébet - Gurubi Gábor 2021.06.05.
Fuxreiter Tünde – Kiss Gábor 2021.06.12.

Születés

Házasságkötés

Haláleset Venásch Miklós 2021.05.18. életének 84. évében
Kiss Ágnes 2021.05.22. életének 77. évében
Mocsár Tünde 2021.05.29. életének 51. évében
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Az idei nevelési év lezárása együtt történt az óvo-
dával. Mi is elkészítettük az év végi értékelésün-
ket, és sokat segítettünk az óvodai ballagás előké-
születeiben.

Bár nálunk nem évszakhoz köthető egy kisgyermek 
óvodába lépése: amikor betölti a harmadik évét kis-
csoportba kerül. Ilyenkor egyénileg köszönünk el a 
gyerekektől egy kedves ajándék kíséretében. Mi fel-
nőttek is részt vettünk az óvodai ballagáson, amely 
számunkra is megható volt. 
A nyári élet nálunk csak annyiban változik, hogy a 
megszokottnál is többet vagyunk kint az udvaron. 
Igyekszünk az évszaknak megfelelő játék eszkö-
zökkel kedveskedni a gyerekeknek. Bölcsődénkben 
folyamatosan zajlik a szobatisztaságra való nevelés.  
Sok mozgásos tevékenységet, tartást javító mezítlá-

bas tornát tervezünk szabad levegőn, kiegészülnek 
a tartást javító mezítlábas tornával. A gyerekek él-
vezik, hogy a homokban és a füvön totyoghatnak 
önfeledten.
A kézműves tevékenységek nagy részét is igyek-
szünk az udvaron megvalósítani: kézzel-lábbal 
nyomdázunk, festegetünk, gyurmázunk, homok-
ban formákkal játszunk.
Az évszaknak megfelelő énekeket mondókákat na-
ponta ismételgetjük. A gyerekek annyira szeretik, 
hogy sokszor önállóan kezdeményeznek, énekel-
nek, táncolnak. 
A nyári időszakban is igyekszünk tartalmas elfog-
laltságot biztosítani a bölcsődések számára, vidám, 
örömteli napokat eltölteni a bölcsőde falai közt.

Bölcsőde dolgozói

Nyári örömök a bölcsődében

A kis nyári dalocska sorai minket, óvodai dolgo-
zókat és gyerekeket is bizakodással, reménnyel 
töltenek el. Ránk köszöntött a jó idő, csiripelnek 
a madarak, enyhültek a járvány okozta terhek, 
hát mi is optimistán tekintünk az elkövetkezen-
dő időszakra!

A nevelési évünk méltó lezárása volt a ballagási 
ünnepélyünk. Nagyon örültünk mindannyian – 
kollégák, szülők, gyerekek, hogy megrendezhet-

jük ezt a jeles eseményt, még ha korlátok között 
is. Összedugtuk a fejünket, hiszen nagy kérdés volt 
a „hol” és „hogyan” lehet úgy megszervezni, hogy 
megfeleljen a szabályoknak?  Végül sikerült egy 
különleges helyszínt találni! A bölcsőde építésekor 
keletkezett egy kisebb belső udvar, amely mind 
méretében, mind elhelyezkedésében és hangulatá-
ban is tökéletesen megfelelt az elképzelésünknek! 
A szervezésben, „tereprendezésben” segítettek a 
bölcsődés kollégák is. A díszítés a Szülői Szervezet,  

Nyári élet az óvodában
„Nyár van, nyár! Röpke lepke száll virágra, 
zümmög száz bogár!”    (Dalszöveg)

a középsős szülők  és az óvodai dolgozók munkáját 
és kreativitását dicsérte.
Június 5-én, délelőtt 9 órától tartottuk a ballagási 
ünnepélyt. Meghitt hangulatú, szép délelőttnek le-
hettünk részesei. Mind a szülők, mind a meghívott 
vendégek meghatottan figyelték a kisebb csoporto-
sok köszöntőjét, a Micimackó nagycsoportosok és 
zeneovisok műsorát. Végül pedig örömmel adtuk 
át a ballagóknak szánt ajándékokat: az óvodától a 
tarisznyát és benne iskolakezdéshez hasznos esz-
közöket, a párhuzamosan zajló Matiné program 
szervezőitől egy egész nyáron beváltható kupont, 
a Zamat Fagyizótól ingyen fagylaltot, amit Oszlár 
Viktória ajánlott fel, és intézményünk volt vezető-
jétől, Szentiványi Jánosnétól, minden nagycsopor-
tos kapott egy kis meglepetést. Ezúton is köszön-
jük mindenkinek!
Az elmúlt napokban pedig megkezdtük a nyá-
ri életet óvodánkban. Előzetesen felmértük, kik 
igénylik a nyári ellátást, ennek ismeretében osztot-
tuk el a gyerekeket most még két csoportba. Eb-
ben az időszakban kezdődik az óvodai dolgozók 
szabadságolása is.
Bár az aktív nevelési évnek vége lett, igyekszünk 
tartalmas tevékenységeket biztosítani a gyerekek-
nek: kézműves foglalkozásokat, mozgásos napokat 
szervezünk, az éneklés, mesélés, mondókázás pe-
dig minden nap előkerül. A szakmai feladatok is a 
finisbe érkeztek: a pedagógusok belső önértékelési 
rendszerének lassan a végére érünk.
Újabb felajánlások is érkeztek óvodánkhoz: a Po-
mikál családtól nyári udvari játékokat kaptunk, 
amit a gyerekek már nagy örömmel birtokba is 
vettek. Szeretnénk megköszönni a házaspárnak, 

hogy az új eszközökkel hozzájárultak a nyári élet 
színesítéséhez!
Június végén pedig az „Ecsetre fel!” a Gyerme-
kekért Alapítvány, amely civil szervezet -készít 
hangulatos és szép dekorációt óvodánk falaira. A 
szervezetet 2011-ben alapította dr.Mannheim Vik-
tória, aki eredetileg okleveles mérnök-közgazdász, 
tudományos kutató/egyetemi docens és műszaki 
fordító. Gyermek intézmények, gyermek szakren-
delők és gyermekkórházak falainak, kórtermeinek 
dekorációs falfestését végzik, ajándékként a gyer-
mekeknek! Ország szerte már sok felkérésük volt, 
s most itt Balatonszemesen varázsolják széppé az 
óvoda belső tereit! A gyerekek és a magunk nevé-
ben is sok szeretettel köszönjünk Viktóriának és 
önkéntes segítőinek ezt a nemes felajánlást!
A jó ügy érdekében ismét összefogtak a szülők és 
vállalkozók!
A Gely’ s Grill étterem ajánlotta fel, és biztosítja 
az önkéntesek ebédjét, Béládi Ildikó dr. Mannhe-
imViktória speciális (minden mentes) ebédjét és 
desszertjét készíti, Bársony Sándor vállalkozó a 
vacsorával járul hozzá a program sikeréhez.

Még egyszer köszönjük mindenkinek, nagy öröm 
számunkra, hogy ismét bebizonyosodott az, hogy 
nemes célok érdekében összefogásból jelesre vizs-
gáztunk!
Reméljük, az idei nyár ezeknek az örömteli tevé-
kenységeknek a szellemiségében fog eltelni, gyer-
mekeink és mindannyiunk megelégedésére!
Ehhez kívánunk minden kedves olvasónknak kel-
lemes nyarat, jó pihenést!

Óvodai dolgozók
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Ami szeptemberben szinte hihetetlennek tűnt, 
mégis elérkezett!  Vége a tanévnek!  Most erről 
az évről adok egy összefoglalást.

Több szempontból is nehéz és bonyolult tanévünk 
volt. Azzal kezdődött, hogy az előző év végének 
online időszakában leadott anyagrészeket át kel-
lett ismételni! Akkor nem volt egységes a rend-
szer, menet közben nem igazán akartunk már vál-
toztatni, és nem voltunk biztosak, mennyi maradt 
meg, építhetjük-e az j anyagot azokra az alapokra, 
vagy ismételjünk. Ez utóbbit választottuk. Azt is 
láttuk, hogy bármikor beüthet az jobb online ok-
tatás, ezért már szeptemberben megkezdtük a rá 
való készülést, ami tanároknak diákoknak többlet 
feladatot adott, de kellett ahhoz, hogy azonnal és 
hatékonyan tudjunk váltani. Közben reményked-
tünk, ne kerüljön rá sor. Egészen március 8.-ig 
megúsztuk, akkor viszont váltani kellett. Sikere-
sen vette mindenki az akadályt, amiért köszönet 
a szülőknek, a gyerekeknek, kollégáknak, Sipos 
László rendszergazdának, a tankerületnek, aki 
közben felfejlesztette a rendszerünket annyira, 
hogy volt mivel, és min online tanítani.
Amikor áprilisban részben, májusban teljesen 
nyithattunk, akkor viszont megint jött az ismét-
lés, ellenőrzés, de közben jött az év vége minden 
nehézsége. Szóval, nem volt könnyű, mindenki 

megszenvedte, de mindenki tette a dolgát! Októ-
ber végén – ezt nem terveztük, és emiatt részben 
felkészületlenül is ért bennünket - polgármester 
lett Németh Kornélné, aki a harmadik osztály 
osztályfőnökeként 26 tanítási órát kellett átadjon 
utódainak. Neki sem volt könnyű az elmenetel, 
mi nehezen tudtuk elengedni, a gyerekeknek meg 
kellett szokni az új módszereket. Sikerült! Nagyné 
Bódis Éva tanárnő is búcsúzott, ami a német ta-
nításban hozott változást, és több tantárgynál át-
szervezést. De róla tudtuk, hogy nyugdíjba megy, 
erre készültünk is, ami persze nem jelentette azt, 
hogy ne éreztük volna meg!
Szerencsére mindkét váltáshoz voltak, és vannak 
olyan kollégák, akik át tudták venni a feladatokat!
Márciusban Cseh Tiborné érte el a nyugdíjas kort. 
Köszönet Ibolya tanító néninek, hogy felvállalta, 
a tanévet kiviszi, hogy a gyerekeknek ne legyen 
újabb törés az évben! Sokat segített, mert tanév 
közben nehéz olyan pedagógust találni, aki alkal-
mas is a feladatra!
Közben szomorú események is történtek.  Dr. 
Varga Zoltán, aki Siófokról járt hozzánk fizikát ta-
nítani szeptemberben már olyan beteg volt, hogy 
nem tudta vállalni az évet, és sajnos  a tragédia is 
bekövetkezett tavasszal. Ma ő már egy másik ka-
tedrán áll. És bár nem tanított már az iskolában, 
de sokunkat rázott meg Venásch Miklós igazgató 
úr halála.
Ezek voltak a nagy horderejű nehézségek. Közben 
ment az év, és igyekeztünk pótolni, amit lehetett!  
Azért rendeztünk házi versenyeket, ment a tehet-
séggondozás, és amiből csak lehetett, úgy készül-
tünk, hogy ha lehet, akkor azonnal indulunk ver-
senyeken!  Sajnos a gyerekeknek az a sikerélmény, 
amiről többször írta, nem adatott meg, pedig ami-
lyen jó képességű gyerekeink vannak, az idei év 
is dicsőséget hozott volna sokaknak!  A kollégák 
inkább a levelező versenyekre tették a hangsúlyt. 

Iskolai eredmények Ezek egy része nem olyan komoly, de azért itt is 
vannak rangosak. Ezeket céloztuk meg!  Látni 
fogják a felsorolásból, hogy milyen eredménnyel!
•  A „Matek Ász” versenyen Horváth Szofi elsős 

diákunk országos első lett!
•  Bolyai Temészettudományi csapatversenyen  A 

Sziksz Roli, Ligeti Ábel, Szekér Viktória, Pádár 
Szabolcs összeállítás csapat megyei 5. helyezett 
lett

•  A Bolyai Matematika csapatversenyenyen me-
gyei első, és országos 26. helyezett lett: a Ligeti 
Ábel, Pádár Szabolcs, Bondor Ábel, Sevter Ákos 
összeállítás csapat

•  A Kenguru Országos Matematika versenyen in-
dult a fél negyedik osztály, és az első 20-ban hár-
man is ott voltak. A hatodik osztályból hárman 
indultak, a hetedikből szintén, és ott Ligeti Ábel 
megyei első, és országos 28. lett!  Nyolcadikból 
ezen a versenyen négy fő csapat indult és a Tö-
rök Marci 7., Boda Nóri 13., Gáspár Zsombor 
18., és Benedek Luca 23. lett.

•  A Kalmár László matematika versenyen Ligeti 
Ábel megyei elsőként ment az országosra, ahol 
14. lett

•  A Zrínyi Ilona matematika versenyen a hatodik 
osztályos Ligeti Zita, Szabó Izabel, Pápa Noémi 
összeállítású csapat  megyei 6. helyen végzett. A 
heteik osztályos Ligeti Ábel, Bondor Ábel, Sevter 
Ákos, Pádár Szabolcs összeállítás csapat megyei 
5. helyen, míg a 8. osztályos Gáspár Zsombor, 
Boda Nóra, Török Márton összeállítás csapat 
megyei 8. lett.

•  A Hermann Ottó Országos Biológia verseny 
országos döntőjéről a megyei második helyével 
Benedek Luca úgy maradt le, hogy az ő eredmé-
nyével több megyéből is országos döntőbe jutot-
tak, de sajnos megyénként egy döntős lehet csak.

•  A Sziporka Országos Matematika versenyt Sev-
ter Ákos megnyerte!

•  A Hevesy György Országos Kémia verseny me-
gyei első helyezettje Benedek Luca lett!

•  A Marie Curie Országos kémia verseny területi 

versenyén Benedek Luca első, Pádár Szabolcs 3. 
és Ligeti Ábel 5. helyen végzett

•  A Tudásbajnokság anyanyelvi versenyén Bene-
dek Luca megyei 2, míg irodalomból megyei 
első lett! Ugyan ezen a versenyen Benedek Virág 
5. osztályos tanulónk megyei harmadik helyet 
ért el, míg Török Márton történelemből és mate-
matikából is megyei első lett.

Úgy gondolom, egy ilyen évben egy ilyen felso-
rolásra bármelyik iskola büszke lehet!  Engedjék 
meg, hogy ezúton is köszönetemet fejezzem ki a 
tantestületnek, hiszen a kollégák nélkül ez nem 
születhetett volna meg. Külön öröm, hogy a ma-
tematika mellett ott a kémia, a természettudo-
mányok, a magyar, a történelem. Általában nem 
szoktam a tantestületből senkit sem kiemelni, 
mert mindenkinek része van a sikerekben, és mél-
tatlan lenne bárkit is kihagyni egy felsorolásból, 
de Kazsokiné Reinhardt Katalin tanárnőt a tan-
évzárón is könyvjutalomban részesítettük mi is, 
és az országos versenyek fő rendezője a TIT is. 
Kolléganőnk azzal érdemelte ki az elismerést – 
azon kívül, hogy a szemesi gyerekek felkészítésé-
ben oroszlánrésze volt – hogy olyan versenyeket 
tart életben, amik nélküle, szervező, és helyszín 
hiánya miatt elsorvadtak volna. Sajnos ma ilyen 
világban élünk! Sokszor egy rangos verseny léte 
azon múlik, van-e befogadó iskola, és van-e tanár, 
aki felvállalja a sok-sok szervező munkát. Katalin 
ezt a többletet is felvállalja évek óta, mi pedig biz-
tosítjuk a helyszínt.
A sportról Szentiványi tanár úr külön cikkben 
számol be!
Sajnos ennek a tanévnek a végére egy számunkra 
nagyon rossz esemény is „bejött”.  Az ország keleti 
felében már egy évvel ezelőtt összevonták a kis ze-
neiskolákat egy-egy központi nagy zeneiskola alá. 
Most következett ez be nálunk is. A központi cél 
a racionális gazdálkodás, az egységesség, a jobb 
szervezhetőség. Talán igazak is ezek, és reméljük, 
hogy érezhetően javul is ezen a téren majd a hely-
zet, de őszintén, nem igazán gondoljuk, hogy így 
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OKTATÁS

Jó félévvel ezelőtt történt, hogy rejtélyes manók 
birtokba vették Balatonszemesen Nyalókát, a 
gőzmozdonyt. Június 5-én újból meglátogattak 
minket, megjelentek a faluban és sok-sok meg-
lepetéssel készültek a gyerekeknek.

A Manók ötletei kifogyhatatlanok voltak, amit mi 
sem bizonyít jobban, hogy az első igazi meleg nyá-
ri napon nem mást, mint a Zamat Fagyizót vették 
birtokba. De nem ám egyedül voltak, egyenesen 
tündérországból hozták magukkal a gyönyörű 
szép Szivárvány tündért.  
A tündér azon nyomban maga köré vonzotta a 
gyerekeket és csilingelő hangon énekelve elmesélte 
hosszú utazásának történetét. A picik ragyogó te-
kintettel figyelték a tündér meséit. Természetesen 
a mese és a dalok között nem hiányozhatott 1-1 
gombóc finom fagylalt, amelyet a tündér is megé-
nekelt. De nem csak fagyi járt a gyerekeknek, hisz 
a manók munkáját rengetek lelkes szemesi kötő-
désű barát segítette, így lufik, csillámtetoválás, bu-
borékfújók, mini lángos, mini fánk is örvendeztet-
te a kisebbeket.
A nagyobbak és a még nagyobbak örömére egy 
igazi tűzoltó autó is kipróbálható volt; mászhattak 
rajta, ülhettek benne és a vágóeszközöket is kipró-
bálhatták úgy, ahogy azt az igazi tűzoltók is teszik.
Ezzel egyidőben két „kincskeresés” is indult. A 
Köves/s Szemes akcióban civilek 30 szépre festett 

követ helyeztek el településünk különböző pontja-
in. A rájuk találó kicsiknek és nagyoknak igazán 
nagy örömet okoztak. A legnagyobb kihívást a tel-
jes Balatonszemest felkutató és megismerő kincs-
kereső túra volt, ahol rejtelmes és titokzatos zenei 
feladványok megfejtését követően lehetett a nem 
könnyű célt megtalálni.  A hosszú úton a Gely’s 
Grill és a Vasvári Pál utcai strand büféjének tera-
szán itallal, míg a táv végén a Leander Kert tera-
szán egy kis édesség és egy sorsolással egybekötött 
memóriajáték várt a célba érkezőkre, amelynek a 
fődíj egy igazán különleges felajánlás volt a Palotai 
Traktormúzeumtól.
A Muzsikáló Manó Matiné és a Kincskereső játék 
egyaránt kellemes időtöltést nyújtott kicsiknek na-
gyoknak és talán a még nagyobbaknak is. Szóval 
magam is remekül éreztem magam.
Köszönet a Zamat Fagyizónak, Balatonszemes 
Önkormányzatának, a Balatonszemesi Turisztikai 
Egyesületnek, a Balatonszemesi Baráti Kör tagjai-
nak és támogatóinak, Imi a pék lángososnak, Bor-
bély Juditnak, a Csülök Bárnak, az Újpetri Gazdák 
Zrt-nek, Szepinek, a Boglári tűzoltóknak, hogy tá-
mogatták a Szemesi Muzsikáló Manó Matiné meg-
szervezését. A visszajelzések alapján sokan várják, 
hogy a Manók újabb programokkal látogassanak 
el Balatonszemesre.

Farkas Péter
Balatonszemesi Baráti Kör

Muzsikáltak a manók Szemesenis lesz!  Természetesen azon leszünk, hogy jobb 
legyen, hiszen a zeneiskola ezer szállal kötődik 
hozzánk, és meghatározó pillére az általános isko-
la minőségének!  
Az összevonás azt jelenti, hogy a szemesi iskola 
helyett, a balatonföldvári iskola tagintézménye-
ként működő Ránki György Zeneiskola telephe-
lye lesz a szemesi zeneiskola. Minden tanszak ma-
rad Szemesen, a zenetanárok is, – kivéve Kocsis 
Éva tanárnőt, aki a dombóvári zeneiskola igazga-
tói állását épp a napokban nyerte el – és nem kell 
a gyerekeinknek utazni. A vezető személye lesz 
más, - Kapusné Dojcsák Edit tanárnő, akit szere-
tünk, és jól ismerünk.  Meglátjuk!  Mi attól félünk, 
és ennek a félelmünknek adtunk hangot, amikor a 
véleményezési szakasz volt, hogy a távolság, és a 
helyi kötödés hiánya miatt, illetve a vezető terhelt-
sége miatt, az a szervezői lelkesedés és rengeteg 
munka nem lesz meg, ami kellett ahhoz, hogy a 

zeneiskolánk a település kulturális életébe befoly-
va rangot is szerezzen, és ezen keresztül olyan 
motivációt teremtsen, ami aztán a gyerekeink ze-
nei tudását, szorgalmát támogatja. Most csak azt 
tehetjük, hogy kérjük a szülőket, növendékeket, 
hogy maradjanak, és egymást segítve tartsuk élet-
ben a jó hagyományainkat, az értékeinket!
Néhány szó a nyárról!  Idén is szerveztünk nap-
közit, de meglepően kevesen jelentkeztek rá. Ed-
dig 14-18 diák szokott jönni, idén 7-8 az előzetes 
jelentkező. Pedig a Művelődési Ház szervezésében 
öt olyan nyári tábor indul – hetente más-más té-
mával – mihez a napköziseink csatlakoznak. Lesz 
íjászat, honismeret, nemezezés, agyagozás. Jó 
programok szakemberekkel, és a tanáraink fel-
ügyelete mellett. Köszönjük a Művelődési Ház-
nak, és az Önkormányzatnak a segítségét!

Szép nyarat!
Boór Miklós igazgató

2021. 06.15-16-án rendezték Kecskeméten a Kis 
Iskolák Atlétika Országos Döntőt, melyen isko-
lánk is több számban részt vett, mint a megye 
bajnoka. Mindkét nap érdekeltek voltunk, és ér-
mekkel, értékes helyezésekkel tértünk haza.

Sajnos betegségek és lemondások miatt nem a leg-
erősebb csapattal tudtunk elutazni, de akik az is-
kolát képviselték, egytől-egyig mindent megtettek 
a jó szereplés érdekében.
Eredmények:
•  Fiú svédváltó: 3. hely. Csapat tagjai: István Lehel, 

Kenyeres Dávid, Dombi Sólyom,  
Békei-Varga Bendegúz.

•  Lány svédváltó: 7. hely. Csapat tagjai:  
Baji Alexandra, Mireider Lola, Benedek Virág, 
Benedek Luca.

•  Lány 600 méter: Benedek Virág: 2. hely.
•  Lány 800 méter: Benedek Luca: 6. hely.

•  Fiú többpróba csapat: 5. hely. Csapat tagjai: 
Czinkóczi András, István Lehel,  
Kenyeres Dávid, Szekrényes Krisztofer,  
Erdélyi Martin, Békei-Varga Bendegúz.

•  Egyéni hárompróba összetett:
•  Békei-Varga Bendegúz – 3. hely,
• Baji Alexandra – 6. hely,
• István Lehel – 7. hely.

Szentiványi 
Gábor és 

Batki Balázs 
testnevelő 

tanárok

Kis Iskolák Atlétika Országos Döntő
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Mi képviselők, sokszor kapunk kritikát, - jobb 
esetben csak véleményt - hol  az egyik, hol a má-
sik féltől, és kérdéseket, és egyértelmű(-nek gon-
dolt) megoldási javaslatokat  sokszor azonnal el 
is várva a végleges és nekik tetsző megoldást.

Nos, azt gondolom, a helyzet nem ilyen egyszerű.  
Nézzük a szemesi „Lapos part” részt, vagyis a Ber-
zsenyi utca nyugati oldalát. Kedvenc horgászhely, 
hiszen a műút mellett elfér az autó, ki lehet pakolni 
az egyre nagyobb méretű és helyet elfoglaló akár 
több 100 ezer Ft értékű horgászfelszerelést. Be is 
lehet sétálni, az amúgy nagy valószínűséggel nem 
igazán környezetbarát etetni való tömkeleggel, ami 
kb. 100-150 hattyú ürülékének mennyiségével azo-
nos, és se állagra, se szagra és talán egészségre való 
hatásában sem különb annál.  Aztán kényelmesen 
be lehet ülni az autóba, hiszen a bottartókra szerelt 
elektromos kapásjelző majd figyelmezteti a hor-
gászt, hogy a hal, ott van a horognál. Az autóban le-
het cigarettázni, szotyizni, sörözni, a hozott szend-
vics is ott elfogyasztható. És ha baráti társasággal 
érkeznek, akkor akár hangoskodni is lehet egy idő 
után. És ha megtelik a hamveder, mehet a csikk a 
kocsi mellé, - ha eleve ki nem pöckölik a fűbe, az 
útra - a dobozok a fa tövébe, vagy a kövek közé, a 
morzsa a fűre, a szemét jó esetben a kukába, rosz-
szabb esetben a nyaralós kukájába, vagy épp a kerí-
tés mellé. Ja, és ha a hal kicsi, nem olyan nemes, az 
vagy a vízbe landol, vagy a kövek közt, ahol aztán 
két nap múlva büdösödik, de hát ki bánja, végül is 
az engedély árából a halőrök bére ki kell kerüljön, 
az ő dolguk az összeszedés, vagy a Kht-é!  Ráérnek!  
Nem?! Ezért fizetik őket!  És akkor még nem be-
széltünk a kis szükség megoldásáról. Jobb esetben 
a fa tövébe – ahol nap közben akár gyerekes anyuka 
teríti ki a pokrócát, - vagy a kövek közt a vízbe, de 
lehet, hogy éppen a közeli nyaraló kerítésén át be-
felé az udvarba. A nagydologról nem is beszélve!

Ne gondolják, hogy a Vigadó strandnál jobb a hely-
zet!  Annyival, hogy ott nem a nyaralók közvetlen 
közelében történik mindez!  Viszont autóval a 
strand füvére fel kell állni, hiszen nehogy már gya-
log kelljen odáig megtenni azt a 200 m távolságot!
Pedig hát a nyaralós is szeretné élvezni a táj szép-
ségét, szeretné, ha az általa és amúgy egyre többek 
által gondosan betartott tisztasági szabályok miatt  
szép és rendezett tiszta környezet fogadná őt más-
nap is, meg harmadnap is!  És a helyi lakosok is így 
vannak vele, szeretnék, ha a mólón mondjuk nem 
büdösödne a kuka a döglött haltól, ha a gilisztás, 
vagy csontis doboz tartalma a napozásra kiváló kő-
ről mondjuk le lenne mosva, ha nem kellene attól 
félni, hogy a kisgyerekek a csikkekkel fognak ját-
szani, vagy az éles szélű konzervesdobozzal, esetleg 
a kövek közt összetört sörösüveggel.
Ha valaki felháborodik a fentebb leírtakon, mert ő 
nem ilyen horgász, akkor természetesen igaza van, 
mert vannak, akikre ez így egyáltalán nem igaz! 
Olyanok, akik szórakozásból, de a közrendet tisz-
teletben tartva kijárnak, hiszen a horgászat nem 
véletlenül népszerű hobbi!  Akik eltakarítanak ma-
guk után, akiknek az az utolsó mozzanat, hogy a 
halasvödörbe vizet mernek és lemosnak tisztára 
mindent, akiknek a csikk egy dobozba kerül, és 
megy a kukába! De azt ők sem tagadhatják, hogy a 
fentebb leírtak azért sok horgászra ráillenek.
Jogos a felháborodás a másik tábor részéről? Igen!  
Az nem indok, nem érv, hogy 35 - 50 ezer Ft az éves 
jegy! És az sem megoldás, hogy kellően agresszív 
és támadó fellépéssel elhallgattatják azt, aki szólni 
mer. Mert ilyenre is van példa!
Viszont aki másfajta horgász, joggal mondja, hogy 
neki is van joga a Balatonhoz, joga van kiülni  a 
partra, gyönyörködni a látványban és közben űzni 
kedvenc időtöltését!  Hiszen mennyiben más ez, 
mint az, aki lejön, kiteríti a pokrócot, aztán bemegy 
a vízbe, ugrál, csobog, fröcsköl, vagy kajakozik, 

A horgász, a nyaraló és az állandó lakos vízibiciklizik, és élvezi a nyaralást? És kié a part?  
Odaállhatok autóval? Aki nyaralni jön, és a nyara-
lás kellékeit teszi ki és azért nem áll messzebb, mert 
nincs is hova, meg a kocsiban van sok-sok minden, 
ami nélkül már elképzelhetetlen a parton lét? Vagy 
aki kis sátrat azért hoz, mert alatta vannak a dol-
gai, az a sátor pont olyan mint a horgászoké! Akkor 
neki miért szabad, és a horgásznak miért nem?  És 
ő szemetelhet?  És ha a szükség rákényszeríti, ő hol, 
és hogyan?  Ha pont oda és pont úgy, akkor?
„És egyébként az önkormányzat miért nem hagy-
ja nyitva azt a k….va WC-t éjszakára? Nincs hova 
menni!  Valahol el kell végezni!”
Nos, ez is igaz!  De akkor nézzük megint a másik 
oldalt!  WC van, és akár nyitva is lehetne hagyni, 
sőt, volt, hogy nyitva is volt!  És reggelre barnák 
voltak a falak, le volt tépve a csaptelep, eltörve a 
mosdókagyló, és roskadásig tele…. a csésze. Tény-
leg a takarítók dolga EZT eltakarítani?  Valakinek 
meg kell csinálni, de kit kapunk ilyenre?  És aki ezt 
teszi a WC-vel, az otthon is így él?  Ez a természe-
tes?  És ki tudja, ki volt az?  Ide még a kamera sem 
megoldás!  Vagy vegyen az önkormányzat a szeme-
si adófizetők pénzéből horror drága öntisztítós au-
tomata WC-t, amit aztán más település ide se adót, 
se mást nem fizető lakosa használhat? Kötelezhe-
tőek vagyunk erre? Ráadásul az saválló acél, ami 
hamar eltűnne, úgy mindenestől!
A nyaralótulajdonos köteles elviselni, hogy amit 
ő szépen ápolgat, az az  árokpart, azt más össze-
tapossa, hogy a bokra kisárgul, és nem a kutya az 
oka? Vagy éppen fűnyíráskor rátalál a kupacra, 
akkor azt neki kell tűrnie?  És mi a válasz? „ Mit 
képzel!  Azért, mert valamikor látta a nyaralóból a 
naplementét, amit most a furgonom eltakar, azért 
ne kiabáljon!  Örüljön, hogy eddig látta!  Nem nap-
lementével együtt vette meg a telket! Egyébként is 
a naplemente év közben vándorol!   Jöjjön le más-
kor!”  És lehet, hogy még az is elhangzik, hogy 
„Hülye burzsuj!”
Vagy mi  a helyzet az önkormányzat által  valahová 
kitelepített WC-vel?! - „Vigyék odébb, itt sose volt!  

Most ezt nézzem egy életen át, és szagoljam?”    De 
ha odébb visszük, akkor pontosan ugyan ezt fogjuk 
hallani!  És vihetnénk  egészen addig, amíg olyan 
messze nem lesz, hogy visszatértünk az eredeti 
állapotokhoz!  És jönnek a levelek a jegyzőhöz, a 
polgármesterhez, és megállítják a képviselőt, hogy 
oldja meg!
Lehet, hogy egy élő sövény megold mindent?    Hát, 
ha olyan csodasövény, ami egy éjszaka alatt megnő, 
kiszélesedik besűrűsödik, és ellenáll a kitaposás-
nak, a vegyszernek, a kihúzásnak, akkor talán! Fő-
leg, ha arra is képes, hogy parkolót is terem, hogy 
akkor az autó valahová elmegy onnan, és nem a 
nyaraló kerítése mellé áll. Merthogy, ne álljon ott!  
Ott csak a nyaraló tulajdonosa állhat!  Ja, hogy köz-
terület? „De én tartom rendben!”  „És miért nem 
áll be az udvarába?” - jön a kérdés! „Csak nem gon-
dolja, hogy naponta ki be állok?!” -  jön a válasz!  
Egyébként is!  „Amíg én állok itt, addig nem tud 
ideférni más!” -   És ilyenkor az sem baj, ha a naple-
mente a saját autótól éppen úgy nem látszik!  
És akkor mi a megoldás?  Újabb szabályok, rende-
letek?  Bürokratikus úton korlátozni, tiltani, meg-
engedni? Kinek, és mit? Kiemelni az egyik felet?  
Milyen alapon, miért pont őket?
A valódi megoldást az fogja meghozni, ha azok, 
akik másokkal nem képesek együttműködni és 
együtt élni, belátják, hogy nincsenek előjogaik, 
hogy nem ők a világ közepe, hogy vannak együtt-
élési szabályok, amik íratlanok, és csak azon alapul-
nak, hogy egyenlőek vagyunk, és engednünk kell, 
hogy a másik is éljen!  Engedni kell, és betartani, és 
vigyázni arra, ami van, úgy használni, hogy más-
nak is jó legyen utána is!  És korlátozni önmagunk 
egóját.  Vannak, akik képesek így élni, és tudják, így 
is lehet az ember boldog!  Mert nem nyertes - vesz-
tes játszmát kell játszani, hanem nyertes-nyertest!  
Ezt pedig nem lehet jegyzővel, polgármesterrel, 
vagy rendőrrel!  Ehhez más kell!  Saját magunk 
szabályozása!
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KERTÉSZETI ROVART

Kedves Kertészkedő Olvasó!
Beköszöntött  a nyár, és vele a kerti nyári felada-
tok. Az egyes növényeknél majd kitérek a növény-
védelemre. Kezdjük a szőlővel!  Nagyon szép idő 
jött a szőlő virágzására. Remélhetőleg a kötő-
déssel sem lesz gond!  Sokan vagyunk, akiknek 
a szőlővirág illata talán a legfinomabbak egyike. 
Aki még nem szagolta, az majd jövőre próbálja 
ki! Vannak, akik állítják, gyógyhatása is van, szív 
és érrendszeri betegségekre. Nem tudom, de jó a 
szőlőben lenni olyankor!  

Csodálatos dolog, ahogy a természet működik!  A 
szőlő virága, és a fejlődő termés egészen addig, amíg 
a bogyóhéj még tud cukrot termelni napon van. Az 
érés kezdetekor viszont levelek mögé rejtődik a fürt, 
hogy védve legyen. Közben a tőkék hajtásrendszere 
a kezdeti intenzív növekedési szakaszban akár napi 
5-6 cm-es növekedést is produkál, sőt egy idő után 
a levelek hónaljában kis hajtások, hónaljhajtások je-
lennek meg, amik, ha megerősödnek, majdnem a fő 
hajtással azonos vastagságúak tudnak lenni, viszont 
a hajtáson belül a fehér színű szivacsos bélszövet 
arányaiban sokkal vékonyabb. Emiatt van, hogy a 
hónaljhajtások akár két fokkal hidegebbet is elvisel-
nek télen.

Csakhogy, az egyre nagyobb hajtások, és a hónalj-
hajtások egy idő után már besűrűsítik a lombozatot. 
Ennek egyébként az az oka, hogy metsszük a sző-
lőt!  A sűrű lombozat viszont árnyékolja a fürtnek 
cukrot termelő leveleket, illetve olyan mikroklímát 
alakít ki a tőkében, ami a szürkerothadásnak ked-
vez. Ezek miatt kell hajtást válogatni, csonkázni, 
hónaljazni, és esetleg fürt körüli levelezést végezni!  
Melyik mit jelent?
Hajtásválogatás: A szőlő minden rügyében van egy 
főrügy, és mellette 6-8 mellékrügy. Ha jó az év, van 
csapadék és napsütés, és a tőke jó kondícióban van, 
akkor a főrügy után pár héttel a mellékrügyek egy 
része is kihajt. Ennek az egyik oka, hogy a metszés-
sel felborítjuk a tőke természetes egyensúlyát, és  
növekedésre serkentjük.  Ezért, ahol   sok a hajtás, 
ott ki kell törni a feleslegeseket!  Melyikek a felesle-
gesek? Amin nincs fürt, vagy van, de sok lenne egy 
helyen, és ami nem kell jövőre sem és idén sem! És 
miért törjük?  Azért, mert ha ollóval vágjuk le, akkor 
a rügyalap a vesszőn marad, és a rajta lévő rügyecs-
kék egy két hét múlva beindulnak. Ha törjük, a 
rügyalappal együtt mindent eltávolítunk. Csakhogy 
ezt időben kell csinálni, mert ha a rügyalap befáso-
dik, már kézzel nem lehet kifordítani!  Kb. 25 - 30 
cm-es hajtáshossznál már ez már bekövetkezhet!  

Kertészeti rovat Ez azt jelenti, hogy nincs rá túl sok időnk!  Főleg a 
törzstisztításnál van ennek nagy jelentősége
Másik fontos feladat a csonkázás, vagy tetőzés, tete-
jezés.  Ennek a célja, hogy a szőlő magasságát kor-
látozzuk. Ha nem vágnánk vissza, akár 6-8 m hossz 
hajtásokat is képes lenne növeszteni. Ha bele tud 
kapaszkodni másik növény lombozatába, akkor ké-
pes is felfutni ennyire! Csakhogy egy idő után már 
nincs támrendszer, és visszahajlik, és ilyenkor beár-
nyékolja a többi lombot. Amikor ez bekövetkezik, 
akkor kell elkezdeni a csonkázást!  Csak akkor és 
csak annyit vágjanak le, amivel elérik, hogy éppen 
nem hajlik vissza, és nem árnyékol. Sokan mérta-
ni szépségűre vágják a tőkéket, olyan, mint vala-
mi szép sövény!  Nem jó, mert egyrészt levágják a 
cukortermelő leveleket, másrészt a tőke ezt úgy éli 
meg, hogy a fejlett gyökérzethez kevés a levél, és hó-
naljhajtások tömkelege kezd megindulni, és akkor 
meg azzal lesz sok dolgunk! És ha a hónaljak bein-
dulnak, akkor meg azokat kell kitördelni. Ha valaki 
belekezd a hónaljak kiszedésébe, akkor azt jobb ol-
lóval végezni, és egy leveles hónaljhajtásokat hagy-
ni, hogy az a levél is termeljen cukrot.  Hát, akinek 
van ideje és türelme…..
Fürt körüli levelezés:  Szép, amikor a fürtök moso-
lyognak!  Ha éri őket a nap, kevésbé hajlamosak a 
gombás megbetegedésekre, viszont sérülhetnek, és 
a napégés veszélye is fennáll. Párás, nyirkos évben 
hasznos lehet, szellőssé tenni a lombozatot a fürtzó-
nában, de erős napsütéses időben korai sav-, íz-, és 
illatanyag elégést eredményezhet. Akár fajtaidegen 
ízanyagok kialakulásához is vezethet ez. Márpedig 
manapság erősen süt a nap!
A fürtök megjelenésekor támad a szőlőmoly. Két 
változata is van, a tarka és a nyerges, de igazából 
ennek nincs jelentősége. Az első nemzedék még 
a virágzó fürtben sok-sok kis virágot rág meg, így 
nagy kárt tud okozni. Ráadásul háló szerű szö-
vedéket csinál magának, és a háló védelmében éli 
az életét. Ezért, ha környezetkímélő, ha nem, jobb 
megelőző védekezésként beletenni a moly elleni 
szert a keverékbe. És miért keverék?  Mert ilyen-

kor a fürt gombás betegsége, a kocsánybénulás és 
a botritisz is fertőzhet, de már jelen lehet a liszthar-
mat és a peronoszpóra is. Ilyenkor egy „koktél” a 
leghasznosabb, ráadásul felszívódó szerekből, mert 
az intenzív növekedés miatt 6-7 nap múlva kontakt 
szerek használata esetén már nagy védtelen felület 
lenne. Viszont a következő permetezésnél már el le-
het gondolkodni a váltáson!
Almánál, körténél, szilvánál és a diónál ilyenkor kell 
intenzíven védekezni a moly ellen. Levélbetegségek 
elleni szereket is használjanak, hiszen a varasodás, a 
lisztharmat is támadhat. Szintén felszívódó szerek-
kel dolgozzanak, mert ezek a növények is ilyenkor 
nőnek intenzíven. Mivel a levéltetvek idén télen jól 
teleltek, célszerű ellenük is betenni valamit. Fontos, 
hogy mivel a tetvek és a molyok más táplálkozásfor-
mát alkalmaznak, a két csoport ellen nem sok olyan 
szer van, ami egymagában hatásos!
Az almánál, körténél és az őszibaracknál ilyenkor 
van a termésválogatás időszaka!  Leginkább az alma 
tudja magát túlteremni!  Ha nagyon sok termés kö-
tődött, és a természetes gyümölcshullás után is sok 
alma van a hajtásokon, akkor kézzel le kell válo-
gatni. Ugyan így van az őszibarack is. Az alma, ha 
túlterhelődik, egyszerűen nem nevel már abban az 
évben virágrügyet, így a következő év spontán kiha-
gyó év lesz!  Ugyan így az őszibarack is. De mennyi 
termést hagyjunk?  Általában egy fa annyi termést 
bír el, amennyi a törzskörméretének a másfél két-
szerese kg-ban. Mérjék meg a fájuk törzskörmére-
tét, szorozzák be kettővel!  Aztán jöhet a matek. Egy 
alma kb. 20 dkg, egy őszibarack nagyjából szintén. 
De egyszerűbb, ha úgy válogatnak, hogy egy 40-50 
cm-es meghagyott vesszőn négy barackot hagynak. 
Érdemes, és ha hibáznak is, a fa korrigál, ha túl so-
kat vesznek le, nagyobbak lesznek a gyümölcsök, ha 
többet a kelleténél egy kicsivel, akkor kisebbeket.
A szamóca lassan letermett, ott a tövek egészsége, 
és táplálása a fontos feladat. Ha a töveket meg akar-
ják hagyni, akkor a jövő évi termés miatt az indan-
övényeket folyamatosan le kell szedni, és egy kis 
fejtrágyázással a kondíciót is lehet javítani. HA fel 



HÍRMONDÓ21. oldal20. oldal
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2021. július

akarják újítani, akkor pedig hagyjanak tövenként 
egy-két szép indát, a többit folyamatosan szedjék 
le. Aztán augusztus elején jó trágyás talajt készítve 
ültessék el az indanövényeket, és táplálják, locsolják 
őket, hogy jól erősödjenek meg.
A málna most fog teremni!  Permetezésre most ne 
gondoljanak, majd termésérés után lehet azt meg-
tenni. Idén talán kevesebb lesz a poloska, de ha van 
is a töveken, akkor azokkal most nem lehet mit kez-
deni. Viszont a a termések méretét egy-egy alapos 
öntözéssel akár meg lehet kétszerezni. Lehetőleg a 
talajt öntözzék, és főleg a reggeli órákban, hogy az 
érésben lévő termés lehetőleg keveset töltsön párás 
környezetben, mert a szürkerothadás nagy károkat 
tud okozni.  Ha pedig találnak penészes terméseket, 
azokat egyszerűen szedjék le, és távol a málnástól 
dobják ki.
A virágoskertek legnagyobb ellenségei most a le-
véltetvek. Ellenük védekezzenek! Jól jelzik őket a 
pöndörödött, ragacsos levelek. Rózsánál pusztíthat 
a lisztharmat.  De csak akkor permetezzenek, ha 

látják, hogy van levél, amin megjelent. Mondanám, 
hogy jó előjelző növény az árvacsalán, de nem hi-
szem, hogy virágoskertben ezzel találkoznának. Vi-
szont, ha a közelben van, és az más szürkül, akkor a 
kórokozó ott van a közelben. Nagyon szereti a levél-
tetű a spireát, és a mályvát is!
Idén a buxust károsító lepke mintha nem lenne. 
Már kellett volna jelentkezzen!  Volt, ahol találkoz-
tam vele, de volt, ahol nyomát sem látni. Azért ér-
demes résen lenni!
Ilyen melegben a füvet is kell locsolni!  Ezt is lehe-
tőleg reggel végezzék, mert a gabonarozsda a fűfélé-
ket is meg tudja támadni. Kör alakban pókhálósan 
elkezd a fű száradni. ez az első jel. Általában nem 
okoz nagy gondot, és főleg a rossz időben való  lo-
csolás az oka. Ha fellép, egy gyenge kéntartalmú 
permetezés, de bármi, ami lisztharmat ellen jó, az 
alkalmas.
 
   Jó munkát!

Boór Miklós

Sokunkat ijesztett meg június közepén az a je-
lenség, amit Balatonszemesen a Fő utcában, a 
Nagy Imre utcában, vagy a Hivatal előtti nagy 
platánfáknál tapasztaltunk. Egyik napról a má-
sikra beszáradt fiatal platánlevelek borították 
a járdát, a parkolót. Aztán kiderült, ugyan ez 
volt a helyzet Balatonbogláron, és Földváron is.  

Felvetődött a kérdés, mitől lehet?  Lehet-e ellene 
tenni, mennyire nagy a veszély, van-e egyáltalán 
vészhelyzet?
 Elsőre arra gondoltunk, hogy talán a már egy al-
kalommal (kb. 20 éve) túlszaporodott csipkés po-
loska üthette fel a fejét, de ennek a valószínűsége 
kicsi volt, hiszen pont egy évvel ezelőtt kapták 
meg a fák azt az injekciót, ami a rovarkártevők 

ellen három évig védettséget ígért. Persze voltak, 
akik azt mondták, „Na ugye, hogy nem ért sem-
mit!” Csakhogy megvizsgálva a leveleket, sem 
poloskát, sem poloska ürüléket nem lehetett a le-
veleken látni. És ellene mondott az a tény is, hogy 
az Árnyas fasor és a Bagolyvár utcai gesztenyék 
is, makk egészségesek. Vagyis az eljárás működik.
Volt, aki azt mondta, hogy gyapjaslepke okoz-
za. Nos, az idősebbek emlékeznek a gyapjaslep-
kére, mert régebben sok volt, de mára szinte el-
tűnt. Ráadásul a gyapjaslepke hernyója naponta 
a testtömegének többszörösét eszi meg, a rágása 
jól látható nyomot hagy, a megrágott levél nem 
hullik le!  A lehullott leveleken viszont nem volt 
rágásnyom, és a rengeteg ürülék se volt látható a 
parkoló autók tetején!

Platánfák levélhullása

Lehet, hogy betegség?  A platánoknak két beteg-
sége van, ami komoly károkat okoz. Az egyik a 
jól ismert lisztharmat, a másik egy apiognomónia 
nevű gombás betegség. A lisztharmathoz idén az 
időjárás nem igazán kedvezett. Ilyen csapadékos 
tavaszban kicsi a valószínűsége, és jellegzetes sza-
ga van a leveleknek. Maradt az apiognomónia!  
Csakhogy annak meg olyan jellegzetes levéle-
rekkel behatárolt barna beszáradt foltjai vannak, 
amiket csak néhány levélen találtunk. .Ez sem in-
dokolta a tömeges fiatal levélhullást.
Egy lehetséges ok még „meccsben volt”!  A na-
pégés!  Mert a levélhullás az első igazán meleg és 
UV-ben gazdag napok után volt. Csakhogy erre 
sincs tapasztalat!
Mit tehet ilyenkor egy kertészember?  Elővesz 
egy „koktél receptet”, amiben van rovarölő szer 
is, és gombaölő is, és permetez. Valamelyik hat-
ni fog!  Ez történt. Persze kellően megválogatott 
szerfajtával, ami nulla napos emberre, és vízpar-
tok közelében is használható.
Azonban el kellene gondolkodni komolyan 
megint az égetési tilalom környezetvédő szere-
pén!  Mert annak csak szöget kellene ütni a fejek-
ben, hogy azóta van gesztenye aknázó tömegesen, 
amióta nem szabad égetni! „Büdös van!” „Szeny-
nyezzük a levegőt!”  „Szén-dioxid kibocsátás….  
üvegházhatás…”  és sorolhatnám az aggodalma-
kat!  És most itt van egy eddig nem ismert és ma 
sem igazán beazonosítható újabb baj, ami érde-
kes módon addig, amíg elégettük a levelet, nem 
volt!  Azt régóta tudják a gazdálkodók, hogy az 
el nem égetett levélben át tud telelni rengeteg féle 
betegség, kártevő, és utána tömeges kárt tudnak 
okozni. Az égetés és a beásás évszázados múltú, 
hagyományos fizikai növényvédelmi módszer.  
A régi korok gazdái se voltak hülyék! Sőt!  Év-
századok tapasztalatait tudják! És égettek! Nem 
kellene lemondani róla!  Nem ettől van a globális 
felmelegedés! És melyik a környezet szempont-
jából a veszélyesebb?  Az az őszi pár füstös nap, 
a minimális hamu, ami egyébként tápelemek so-

kaságát tartalmazza, vagy egy permetezés éjsza-
ka fel a magas levelekig, olyan apró permetszer 
cseppmérettel, amit egy enyhe szellő is besodor-
hat a kertekbe, ahol érik a korai cseresznye, az 
eper, vagy besodródhat akár a Balaton vizébe?!  
Ha engem kérdeznek, én égetnék!  Lehet azt úgy, 
hogy se komoly mennyiségű füsttel, se bűzzel ne 
járjon! Azt el kell fogadni, hogy ha az optimális 
időpont éppen a kedvenc sorozatunk idejére esik, 
akkor a sorozatról kell lemondani!

Tisztelettel!
Boór Miklós

KERTÉSZETI ROVART
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2. péntek              Flamenco-gitár est 19:00-20:00 zenepavilon

  J Ú L I U S

1. csütörtök     Klasszemes-Nyitókoncert komolyzene 19:00 templom

2. péntek              Freakend zenekar őrült bulija 20:30-22:00 zenepavilon

3. szombat          Hangoló gyermekszínház 10:00-11:00 zenepavilon

3. szombat          Bossa del Soul 19:00 zenepavilon

3. szombat          Popdealers 21:00 zenepavilon

8. csütörtök     Klasszemes - komolyzenei koncert 19:00 templom

9. péntek              4-Dance Club 19:30-20:30 zenepavilon

9. péntek              Baglas Néptánc 21:00 zenepavilon

10. szombat      Hangoló gyermekszínház 10:00-11:00 zenepavilon

10. szombat      Four Bones Quartet 19:45 zenepavilon

10. szombat      Vándor és KalandoROCK 21:00 zenepavilon

15. csütörtök   Klasszemes - komolyzenei koncert 19:00 templom

16. péntek            Földvári fúvósok megnyitója 19:00 zenepavilon

16. péntek            Csokigyár show 20:00 zenepavilon

16. péntek            Nyíradonyi Néptánc Együttes 21:00 zenepavilon

17. szombat        Dollárpapa interaktív gyermekműsor 18:30 zenepavilon

17. szombat        Egerszegi Akusztik 21:00 zenepavilon

18. vasárnap     Spencer Hill Magic Band 19:00 zenepavilon

18. vasárnap     Blackbirds 21:00-22:30 zenepavilon

22. csütörtök   Klasszemes - komolyzenei koncert 19:00 templom

22. csütörtök   Film vetítés 86-os BP-i koncert 20:00 nagyterem

23. péntek           Valcer Táncstúdió Debrecen 19:00 zenepavilon

23. péntek           After Queen koncert 21:00 zenepavilon

24. szombat       Brian May gitár bemutató 16:00 kisterem

24. szombat       Hangoló gyermekszínház 10:00-11:00 zenepavilon

24. szombat       Rockburger Akusztik koncert 19:00 Rockburger étterem

24. szombat       Záróbuli 22:00 kisterem

29. csütörtök   Klasszemes - komolyzenei koncert 19:00 templom

30. péntek            Smooth for You 19:00 zenepavilon

30. péntek            Patikadomb 21:00 zenepavilon

31. szombat        Bossa del Soul 19:00 zenepavilon

31. szombat        Pedrofone 21:00 zenepavilon
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5. csütörtök     Klasszemes - komolyzenei koncert 19:00 templom

6. péntek              Kapronczai Művészeti Iskola 19:00 zenepavilon

6. péntek              Smooth for You 21:00 zenepavilon

7. szombat          Egerszegi Akusztik 19:00 zenepavilon

7. szombat          Somogy zenekar 21:30 zenepavilon

12. csütörtök   Klasszemes - komolyzenei koncert 19:00 templom

13. péntek            Brass Dance 19:30 zenepavilon

13. péntek            Gájer Bálint 21:00 zenepavilon

14. szombat       Hangoló gyermekszínház 10:00-11:00 zenepavilon

14. szombat       Marcali Három tenor 19:00 zenepavilon

14. szombat       Somogy zenekar 20:00 zeneavilon

19. csütörtök    Klasszemes - komolyzenei koncert 19:00 templom

BUJTOR FILMFESZTIVÁL

19. csütörtök   A Nagy csinadratta 19:00 művház előtti tér

20. péntek           Bujtor kiállítás megnyitó (vasárnapig) 

                                       10:00 művház emelet

20. péntek          Oldtimer találkozó, Bujtor emlékkupa 

                                       15:00-18:45 Kisfaludy utca

20. péntek          Megemlékezés Bujtor István sírjánál 19:00 Sírkert

20. péntek          Vers-zenei koncert Varró Dániel 19:00 zenepavilon

20. péntek          Te rongyos élet - operett slágerek 20:00 zenepavilon

20. péntek          Kávészünet koncert 21:00 zenepavilon

20. péntek          PTE Pál Tamás E. Brass Band koncert 22:00 zenepavilon

20. péntek          DJ Dominique-retro utcabál 23:00 zenepavilon

21. szombat       Brémai Muzsikusok 10:00 Berzsenyi strand

21. szombat       Magna Hungária 10:00-18:00 Berzsenyi strand

21. szombat       Padlás 20:00 zenepavilon

21. szombat       Fáklyás menet + Tüzes Íjász bemutató 

                                       21:30-22:30 focipálya

22. vasárnap    Utca zene Kisfaludy büfé sor

26. csütörtök    Klasszemes - komolyzenei koncert 19:00 templom
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Rockfesz�vál Országos kézműves vásár Sportrendezvény Sokszínű, többnapos
rendezvénysorozat
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Rendelkezi-e Ön megfelelő ellátással?
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Helyesnek tartja-e, hogy a zöld hulladék lerakására 
gyűjtőpont létesüljön?

Egyetért-e azzal, hogy az önkormányzat anyagi 
támogatással (pénzzel, csereterületekkel) segítse elő 
a telekalakításokat, akár magánszemélyek javára is?

Kérdőív eredmények
Kedves Balatonszemesi lakosok,
ezen az oldalon olvashatják a 
korábban kiküldött kérdőívekre 
érkezett válaszok eredményeit.

KÉRDŐÍV



BALATONSZEMESI KISGÉPSZERVIZ

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.
Elérhetőség: 06/70-325-25-30 • 06/30-480-76-33 • 06/30-603-80-03

KERTI GÉPEK, KERÉKPÁROK, ROBOGÓK KERTI GÉPEK, KERÉKPÁROK, ROBOGÓK 
SZERVIZELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE, BÉRBEADÁSASZERVIZELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE, BÉRBEADÁSA

UTÁNFUTÓ ÉSUTÁNFUTÓ ÉS
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉSSZEMÉLYGÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS

VESZÉLYES FAKIVÁGÁS, KERTGONDOZÁS.VESZÉLYES FAKIVÁGÁS, KERTGONDOZÁS.
ÉPÜLET BONTÁS, TEREPRENDEZÉS, FÜVESÍTÉS.ÉPÜLET BONTÁS, TEREPRENDEZÉS, FÜVESÍTÉS.

TELEPHELYÜNKÖN TŰZIFA, BOGRÁCSFA KAPHATÓ!
CÍMÜNKÖN KERTÉSZETI ÁRUDA IS MEGTALÁLHATÓ! EGYNYÁRI ÉS ÉVELŐ 
NÖVÉNYEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Vállalkozásunk fizetési pont, ezért lehetőség van bankkártyás fizetésre.


