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HÍRMONDÓ

Polgármesteri döntések 
Balatonszemes

Április hónapban hozott polgármesteri döntések:
•  807-es hrsz-ú út és a 7-es főút csatlakozásának ki-

vitelezési feladataival a BALATON-ÚT Kft-t bízta 
meg 10.208.850,- Ft-ért.

•  Korcz Miklóst a Szemesért Nonprofit Kft. ügyve-
zetői teendőivel 5 éves időtartamra 2021.04.20. 
napjától kinevezte

•  Fogorvosi ellátási szerződés módosí-
tására került sor, tekintettel arra, 
hogy a praxisközösségbe való belépés miatt vál-
tozott a fogorvosi rendelési idő. A praxisközösség 
egyik feltétele, hogy a szolgáltató vállalja mini-
mum heti 20 óra rendelési idő biztosítását, amely-
ben legalább 4 óra prevenciós idő is szerepel.

•  Raktárhelyiség bérbe adásának meghosszabbítá-
sára került sor a Balatonszemes, Szabadság u. 24. 
sz. alatti ingatlan épületében 2021. szeptember 
30. napjáig.

•  Bérlakás bérleti szerződések meghosszabbítására 
került sor 1 éves időtartamra 5 személy esetében 
háziorvosi ellátási szerződés módosítására is sor 
került, a praxisközösségbe való belépés miatt vál-
tozott a rendelési idő

•  A Magyar Falu program keretében pályázatot 
nyújtottunk be út, híd, kerékpárforgalmi létesít-
mény felújítására (Semmelweis utca egy részének 
felújítása). Projektmenedzseri feladatainak elvég-
zésével a VALLEY GARDEN Kft. került megbí-
zásra.

•  A Magyar Falu program keretében „önkormány-
zati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére a 
faluház fejlesztése, valamint közösségi terek fej-
lesztésére” nyújt be az önkormányzat pályázatot. 
Projektmenedzseri feladatainak elvégzésével a 
VALLEY GARDEN Kft. került megbízásra. Itt 
a gyakorlatban a hivatali helyiségek belső felújí-

tásáról van szó. Festés, parketta csiszolás, vizes 
blokkok felújítása, irodai székek cseréje, illetve a 
tárgyaló új bútorinak beszerzésére pályáztunk.

Május hónapban hozott polgármesteri döntések:
•  A Művelődési Ház SZMSZ-ének felülvizsgálatára 

került sor, tekintettel arra, hogy a hatályban Iévő 
dokumentum elkészítése óta jelentős mértékű 
jogszabályváltozásra került sor.

•  Helyi Építési Szabályzat módosításának megindí-
tásáról határozott az egyedileg benyújtott

ügyfélkérelmek alapján,
•  A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási 

pályázat kerül benyújtásra. A pályázat célja azon 
települések támogatása, amelyekben az önkor-
mányzati, az állami, illetve egyéb víziközmű-szol-
gáltató által végzett lakossági közműves ivóví-
zellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei 
a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági 
felhasználásból származó árbevételt jelentősen 
meghaladják.

Polgármesteri döntések 
Balatonőszöd

Április hónapban hozott polgármesteri döntések:
•  Települési támogatási kérelmekről egyedi lakos-

sági kérelmek alapján
•  Házi orvosi ellátási szerződés módosítására is sor 

került, mivel a praxisközösségbe való belépés mi-
att változott a rendelési idő

Május hónapban hozott polgármesteri döntések:
•  OTP-tőI önkormányzati rövid lejáratú hitelfelvé-

telről született döntés, valamint
•  a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási 

pályázat benyújtásáról.

Polgármesteri döntések

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 Egy hónap nagy idő tavasszal. Áprilisig csak éle-
dezik a természet. A tavasz langymelegében 14-én 
már zöldellnek a fák is, 20-ára berobban a virág-
zás, kellő csapadék esetén napok alatt kalászba 
szöknek a fű- és gabonafélék. Napok alatt hatal-
masat változik a környezetünk. 

A képviselő-testület a CoVid-2019 világjárvány 
miatt egy hónap késlekedéssel tudta kiválasztani és 
megbízni a Kft. új vezetőjét. Április 20-ától  látom el 
a Kft. irányítását. 
A településen sokféle közérdekű feladat megoldása 
vár a Kft. dolgozóira, akik többségében meg is teszik 
a tehetőt, de a munkavégzésüket tervezni és irányíta-
ni szükséges.  Mint új vezetőnek nem csak a termé-
szet „gyorsulásával” hanem a nagy létszámhiánnyal, 
a gépek felkészítetlenségével kellett szembesülnöm 
és megoldást találnom. Munkamódszerem a rend-
szerességre, alaposságra, spórolásra és szemléletfor-
málásra alapozom. 
Az áthúzódó, folyamatban lévő ügyeket is kellő ala-
possággal intézem, ha kell, újratárgyalom a part-
nereinkkel az ügyleteket. Minden reggel pontban 
7 órakor eligazítást tartok, kiadom a feladatokat. 
Napközben rendszeresen ellenőrzöm a munkavég-
zést és részt veszek a munkában. A munkaidő végén 
közösen kiértékeljük a napot. Rövid idő alatt sikerült 
a szükséges minimális létszámot feltöltenem. Az új 
dolgozók dicséretesen végzik a munkájukat. Többfé-
le projekt is fut Szemesen, a Kft.-nek mindegyikben 
jutott feladat.
A Vasvári Strandhoz vezető Fiumei sétány új sport-
pályákkal és sporteszközökkel, parkosított környe-
zetben várja nem sokára a vendégeket, ugyanitt ki-
alakításra kerülnek parkolóhelyek is. A Rózsa-park 
új játszótéri elemekkel gazdagodott, még izgalma-
sabb és technikásabb játékok lettek elhelyezve a 
gyermekek örömére. Fel kellett frissíteni az Óvoda 

és a Strandok homokozóit, sportpályáit és az illem-
helyeket is kitakarítottuk, megnyitottuk. Napok alatt 
észrevehetően rendezettebbek lettek a forgalmasabb 
köztereink. Az érkeztető helyek mint a buszmeg-
állók, vasútállomás, faluközpont, orvosi rendelő, 
művelődési ház, az általános iskola, a múzeum és a 
focipálya környezetének kezelése kiemelt hangsúlyt 
kaptak. Reggel az első feladatok közé tartozik a kihe-
lyezett hulladékgyűjtő edények ürítése. (A kukák a 
régiek, ki kell találjuk a megfelelő fedelet rájuk, mert 
a varjak előszeretettel szórják szét azok tartalmát, 
jelentős többletmunkát okoznak nekünk.) Üteme-
zetten zajlik a közterületek kaszálása.  A majd egy 
hónapos hátrányt nehéz ledolgozni, de jól haladunk 
annak ellenére, hogy az egyik nagyteljesítményű 
kaszálógépünk 2 nap használat után tönkrement, a 
másik gépünk régóta szervizben van, a gémkaszánk 
pedig használhatatlan. Sajnos a múlt télen nem let-
tek felkészítve a gépek erre a szezonra. Azon vagyok, 
hogy ez jövőre már ne fordulhasson elő. 
Az viszont öröm, hogy végre átvehettük a pályáza-
ton nyert új MTZ-t, így azzal tudjuk kaszálni a nagy, 
egybefüggő területeket. Keressük a lehetőségeket új 
eszközök beszerzésére és üzembeállítására. Sajnos 
a Magyar Közút is késve kezdte a 7-es út mellett a 
padka- és árok kaszálást így elég elhanyagoltnak 
hatnak a kezelésükbe tartozó zöldfelületek. Ha el-
fogy a türelmünk, kénytelenek leszünk helyettük is 
elvégezni a feladatot? Nyakunkon a lomtalanítás, 
sajnos azt tapasztalom, hogy nem a kihirdetett sza-
bályok szerint pakolnak ki az ingatlan tulajdonosok, 
így valószínűleg sok szemetet a közszolgáltató nem 
fog elvinni, ez is ránk vár és az ártalmatlanítási vagy 
lerakási költséget is a közösből kell majd kifizetni.  
Ezért jövőre már nem kipakolós lesz a lomtalanítás! 
Vannak jól bevált módszerek, amiket Balatonszeme-
sen is fogunk alkalmazni. Az illegális lerakást pedig 
a törvény erejével büntetni fogjuk.

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

Tisztelt balatonszemesi, balatonőszödi olvasó!

A nyári időszak közeledtével településeink la-
kosságszáma gyarapodik, megnyílnak a szol-
gáltató intézmények, hosszabb ideig nyitva tar-
tanak, tovább tartózkodunk közterületen, és 
lakóingatlanaink is nyitottabbak.

A fentiek miatt különös figyelmet kell fordítani 
a közösséget, érintő alapvető szabályok betar-
tására. Ezek közé tartoznak az állattartási - és a 
csendháborítási szabályok betartása is.

Állattartási szabályok (2012.évi II.tv. 193.§):

Aki a felügyelete alatt álló kutyát
•   a település belterületén felügyelet nélkül bo-

csátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
•  természeti és védett természeti területen, vagy 

vadászterületen - a vadászkutya és a triflake-
reső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi 
vagy kóborolni hagyja,

•  szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közleke-
dési eszközön - segítő kutya kivételével - szál-
lítja,

•   vendéglátó üzlet kivételével, élelmiszer-eláru-
sító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótér-
re - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve 
beviszi, szabálysértést követ el.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy 
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes 
ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, sza-
bálysértést követ el.

Az állatvédelmi bírság alapösszege tizenötezer 
forint.

Tájékoztatás kutyatartásról

Önkormányzati rendeletünk- 9/2020.(V.28.)- 
szintén kötelezettségeket állapít meg az ebtartás-
sal kapcsolatban. E szerint szabálysértést követ el 
az, aki:

•  a Balatonba állatot tiltott helyen bevisz, beenged,
•  ebet póráz nélkül közterületen sétáltat, harapós 

és támadó természetű ebet szájkosár nélkül a 
tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet

•  az általa tovább tartani nem kívánt állatot el-
hagyja, annak további elhelyezéséről nem gon-
doskodik

• a település területén a kedvtelésből tartott ki-
sállat vagy gazdasági haszonállat tartási helyéről 
közterületre való kijutását, vagy magánterületre 
való átjutását nem akadályozza meg, vagy azt kó-
borolni hagyja
•  nem gondoskodik arról, hogy az általa kedv-

telésből tartott kisállat vagy gazdasági haszon-
állat a környező lakóközösség kialakult élet-és 
szokásrendjét (pl. bűzzel, zajjal stb.) tartósan és 
szükségtelenül ne zavarja.

•  Aki ebet – szolgálati, vakvezető és jelző ebek 
kivételével - szökőkút medencéjébe, oktatási, 
egészségügyi, szociális, kulturális, sport intéz-
mények területére, kegyeleti helyre, vagy ját-
szótérre bevisz vagy bevezet, illetve kóborolni 
enged.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sér-
tő magatartás természetes személy elkövetője 

5-től-200 ezer forintig, jogi személy és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője 
30-tól-500 ezer forintig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható.

Csendháborítás:
A közösségi együttélés ezen szabályozása nem 
helyi rendelet alapján valósul meg. A szabálysér-
tésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 49.§.- a rendelkezik.

A szabálysértés elbírálása a rendőrség hatáskö-
rébe tartozik alapesetben.  A hozzánk beérkezett 
panaszos ügyeket a rendőrhatósághoz továb-
bítjuk. Hatályos jogszabályok rendelkeznek az 
üzemi berendezések, valamint szórakoztatóipari 
létesítmények zajkibocsátására (zajszintmérés), 
melyre a kereskedelmi hatóság jogosult, de a ter-
mészetes személyek általi közvetlen zajkeltésre 
nincs ilyen rendelkezés.
Ezen esetben, nem a zajkeltés mértéke alapján 
állapítható meg a felelősség, a jogszabály a szub-
jektív tűréshatárt elérő zaj okozást minősíti jogel-
lenesnek(ilyen eset lehet például, ha hétvégén va-
laki a kora reggeli órákban fát fűrészel vagy füvet 
vág, de ide tartozhat az is, ha egy kerti partin egy 
nagyobb társaság hangoskodik éjfél után).

Kedves Olvasó! Segítsük egymást a kulturált pi-
henéshez, és békés egymás mellett éléshez.

 A héten megkezdjük az egynyári virágok kiültetését 
és idén is nevezünk a virágosítási versenybe. Kérjük 
a lakosságot is, hogy szépítsék virágágyásokkal lakó-
környezetüket. 
A zenepavilonnál ezen a nyáron is lesznek műsorok, 
igyekszünk környezetbe illő ülőalkalmatosságokat 
készíteni és kihelyezni.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Kft. 
működési költségeinek egy részét az Önkormány-
zattól kapott támogatás elégtelensége miatt, kény-
telenek vagyunk közhasznú feladataink elvégzése 
mellett „vállalkozási” tevékenységből befolyó bevéte-
lekkel kiegészíteni, ezért kérjük, hogy vegyék igény-

be térítéses szolgáltatásainkat, melyek árképzéséhez 
csak minimális haszonkulcsot alkalmazunk. Ilyen 
szolgáltatásunk a zöldterület karbantartás, kaszálás, 
bozótirtás, ág- nyesedékszállítás, fuvarozás. Kérem, 
vegyenek részt velünk, a folyamatosan meghirdetett 
közösségi, közterületi munkákban. Szépítsék velünk 
környezetünket!

Korcz Miklós
ügyvezető ig.

HÍRMONDÓ
IMPRESZUM

Kiadók:
Balatonőszöd Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
Balatonszemes Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
NYTSZ: 2.2/7424/2000

Szerkesztő bizottság:
Antal János,
Németh Kornélné,
dr. Szatmári Ibolya

Felelős szerkesztő:
dr. Szatmári Ibolya

Megjelenik havonta, 
800 példányban.

Elérhetőségeink:
hirmondoinfo@gmail.com
00 36 30 475 9712

Nyomdai kivitelezés:
By Line Kft.

Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
ügyvezető igazgató

A szerkesztőség a beküldött 
írásművek tartalmi, stiláris hi-
báiért felelősséget nem vállal.

A lapunkban megjelent 
kép– és szöveganyagok 
bármilyen formában és 
médiában csak a kiadó vagy 
a jogtulajdonos engedélyével 
hozhatók nyilvánosságra.
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OKTATÁS

A rendkívüli helyzet feloldásával, újra teljes lét-
számmal működik a bölcsőde. Az űrt, ami a szí-
vünkben keletkezett a gyermekek hiányától, gyor-
san pótolták a májusi napok.

Ebben a hónapban az édesanyáknak kedveskedtek 
az apró kezek. Papírból egy csokor virágot készítettek 
a szülőknek. Minden anyuka meghatottan vette át 
gyermekétől az ajándékot.
A hónapban sikeres vizsgát tett kolléganőnk. Jelenlegi 
tanulmányait befejezte, szorgalma és kitartó munkája 
meghozta a gyümölcsét.
Az óvodába lépő gyerekek helyére máris érkezik az 
utánpótlás. A beszoktatások egyre sikeresebbek és 

eredményesebbek. Sokat vagyunk kint a szabadban 
és az újra éledő természet jellegzetes szimbólumait 
nézegetjük, vizsgáljuk. Igyekszünk már a kicsi gyere-
keknek is megmutatni a természet szépségeit.
Május utolsó hetében a gyermekeknek kedveske-
dünk. Idén is együtt ünnepeljük az óvodás gyerekek-
kel a gyereknapot. Színes programokat és ügyességi 
feladatokat szervezünk részükre.
Júniustól megkezdődik a bölcsődében is a nyári „idő-
számítás”. Már most készülünk arra, hogy tartalmas 
vidám nyarat biztosítsunk a legkisebbeknek.

Bölcsődei dolgozók

Tavaszi színek a bölcsődében

A tavasz legszebb hónapja, nevéhez híven meghozta 
azt az örömöt, hogy viszont láthattuk újra egymást: 
gyerekek és felnőttek, óvodások és óvodai dolgozók. 
A szülőkkel is, a megfelelő óvintézkedések betartá-
sával, újra felvehettük személyesen a kapcsolatot. 
Megoszthattuk egymással az elmúlt időszak örömeit 
– bánatait. Számunkra nagyon jóleső érzés volt, hogy 

megtapasztalhattuk ebben az új helyzetben a szülők 
feltétlen bizalmát irántunk. Szívesen fogadták a se-
gítségünket, ötleteinket, tanácsainkat. Igazi partneri 
kapcsolat alakult ki közöttünk!
Fokozatosan visszatérhettünk – még ugyan nem 
a régi, de - a lezárás előtti életünkhöz is. Az óvodai 
létszám néhány héten belül töltődött fel, s igyekez-

Az óvodából jelentkezünk
„ Kék ibolya, gyöngyvirág, csupa öröm a világ!”

(népi mondóka)

tünk minél zökkenő mentesebbé tenni a visszatérést. 
A gyerekek pedig nagy örömmel jöttek az óvodába, 
még a kiscsoportosok is szívesen találkoztak társaik-
kal és az óvó nénikkel, ami szintén fontos és jó vissza-
jelzés volt számunkra!
A nagycsoportosokat új óvó néni várta, aki nagyon 
hamar beilleszkedett óvodánk életébe. Mindannyian 
örömmel fogadtuk, nagy tapasztalattal rendelkező, 
kedves, vidám kollégát nyertünk a személyében.
Aztán gyorsan felpezsdült nálunk az élet, mert sok-
sok feladat akadt erre a hónapra is!
Mindjárt elsőként május első vasárnapja követke-
zett. Rögtön „munkához” is láttunk, és készülődni 
kezdtünk az Anyák napi ünnepléshez. Az őszi Apák 
napja jó előkészítésnek bizonyult a legszebb májusi 
vasárnap megszervezéséhez. Ajándékok készültek 
titokban, verseket, énekeket tanultunk, majd a nagy 
napon –ami most nálunk péntekre esett – felvettük 
videóra a kis műsorokat, ezek az óvodai zárt csopor-
tokba kerültek feltöltésre. Itt nézhették meg az Édes-
anyák, míg az ajándékokat a gyerekek személyesen 
adták át.
Mi is kaptunk egy igazán kedves meglepetést: Rajczi 
Tamás és családja egy általunk választott pizzával 
köszönte meg az egész éves munkánkat! Köszönjük, 
nagyon jól esett a figyelmességük!
Az óvodai beiratkozás is megtörtént. Lehetőség nyí-
lott online és személyesen is kérni az óvodai felvételt. 
A bölcsődénkből is érkeznek szeptembertől a leen-
dő kiscsoportba, aminek szintén örülünk, mert már 
a legkisebbeknél is kedvező tapasztalatokra tettünk 
szert az intézményes nevelés hatásairól.

Most is megszerveztük az elektronikai hulladék 
gyűjtést. Intézményünknek fontos, hogy ezzel is se-
gítsük a falu lakosságát és az alapítványunkat. Mai 
világukban a környezettudatosságra, fenntartható-
ságra nevelés kiemelten fontos. Óvodánkban is nagy 
figyelmet fordítunk erre. Ez az alkalom is ragyogó le-
hetősége annak, hogy a legkisebbek is ismerkedjenek 
ezzel a szemlélettel. Beszélgetünk velük, tapasztalato-
kat szereznek erről, látják a felnőttek példáját, mind 
ez a későbbiekben meghatározó, követhető példa lesz 
számukra.
Mivel a jelenlegi helyzet bizonyos védelmi szabályok 
betartásával lehetővé tette, úgy döntöttünk, megtart-
juk a fogadóórákat. Az elmúlt időszak több szem-
pontból is megterhelő volt a szülőknek, így duplán 
éreztük szükségét a személyes találkozásnak. Itt lehe-
tőség volt arra, hogy a szülő a gyermekével foglalko-
zó felnőttekkel beszélhette meg gyermeke fejlődédét, 
aktuális problémákat, örömöket, további feladatokat. 
Ez is jó alkalom volt a szülő – pedagógus együttmű-
ködésére!
Óvodánk honlapja is megújult. Sok információ, (in-
tézményünk dokumentumai, aktualitások, a csopor-
tok életének egy-egy fontos mozzanata) található 
meg itt intézményünkről, amit szeretettel ajánlunk a 
falu lakóinak is, hogy megismerhessék, nyomon kö-
vethessék az itt folyó munkát. A honlap elérhetősége: 
ovi.balatonszemes.hu
A szokásos gyermeknapi „hetünket” is igyekeztünk 
méltó keretek között megszervezni. Ezen a héten 
minden napra programot terveztünk a gyerekeknek: 
Közös díszítés, arcfestés, zene ovisok és óvó nénik 
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Egy hosszú életpálya története

koncertje, közös fagyizás a Margaréta fagyizó jóvol-
tából. Pénteken pedig ügyességi játékokkal vártuk a 
gyerekeket. Az udvaron berendeztük az állomásokat. 
A gyerekek kedvük szerint kipróbálhatták a játékos 
feladatokat.
A Szülői Szervezet szokásukhoz híven hozzájárult 
a gyermeknap sikeréhez lufikkal, személyre szóló 
ajándékokkal, finomságokkal. A Rajczi család pe-
dig a gyerekeknek is felajánlotta az általuk készített 
finom pizzákat, amit uzsonnára fogyaszthattak el a 
gyerkőcök!

Nagyon köszönjük mindenkinek a felajánlását, áldo-
zatos munkáját!
Végezetül még meg kell említeni az óvodai ballagást 
és évzárót. A cikk írásának időpontjában még bi-
zonytalan, hogy milyen feltételek mellett tarthatjuk 
meg ezt a fontos és szép ünnepélyünket. Lelkesen 
készülünk erre, hiszen szeretnénk a nagycsoporto-
sainknak emlékezetessé és meghatóvá tenni életük 
egyik fontos állomásának lezárását!

Óvodai dolgozók

Reichert Anna 2020.11.16.
szülők: Béládi Noémi, Reichert Péter

Anyakönyvi hírek

Kovács Melinda Erzsébet- Szűcs János 2021.04.10
Szűcs Melinda-Dézsi András 2021.05.14.
Kolip Kornélia-Rózsa Roland 2021.05.15.

Születés

Házasságkötés

Haláleset

Veres Zoltán Miklós 2021.03.04. életének 69. évében
Kocsisné Liber Márta Gyöngyi 2021.03.19. életének 72. évében
Liber Árpád Béla 2021.03.19. életének 73. évében
Mészáros Károly 2021.04.10. életének 74. évében
Takács Ferencné 2021.04.12. életének 92. évében

Kérem Sándor, hogy mutassa be pár szóval csa-
ládjának történetét.
Jómódú, de nem gazdag nemesi családba szü-
lettem hatodik gyermekként Felsőmocsoládon. 
Édesapám vezette a gazdaságot, Édesanyám pedig 
a könyvelést. Az oroszok bejövetelét Édesanyám-
mal, nővéremmel és az 1944 novemberében har-
cokban lábát elvesztő bátyámmal Budán éltem át. 
Buda eleste után pár héttel Édesapám lovas ko-
csival feljött értünk és hazahozott Mocsoládra, a 
béke szigetére. A következő években családunkat 
több részletben megfosztották minden vagyoná-
tól.
1950-ben sikeresen leérettségiztem. Mivel semmi 
esélyem a továbbtanulásra nem volt, jelentkeztem 
lemezlakatos szakmunkás képzésre az Ikarusz 
gyárba. Oklevelem kézhezvétele után pár hónap-
pal, 1951 júniusában az egész családot kitelepítet-
ték az Alföldre, ezzel az utolsó vagyonunkat is, a 
Budapesti lakást bútorral, berendezéssel elveszí-
tettük.
1952-ben behívtak katonai munkaszolgálatra. 
Több laktanyát, atomóvóhelyet építettünk, majd 
1953-ban elvitték ezredünket Pécsre a szénbá-
nyákba dolgozni. Két és fél év után szereltem le, 
ezután Budapesten mint lakatos dolgoztam. Mi-
vel Budapesten nem lakhattam, csak dolgozhat-
tam, megnősültem, ami ugyan nem oldotta meg 
a problémám, de enyhítette azt. Az 1956-os forra-
dalom egy építőipari cégnél talált. A forradalom-
ban való részvételem és annak letörése miatt úgy 

láttam jónak, hogy nyugatra távozzunk. 1956. no-
vember 30-án feleségemmel és családjával 12 órás 
gyaloglás után, (közben a Fertő csatornán átkelőt 
építve), begyalogoltunk Vallába (Wallern).
Tudomásom szerint ön 14 évet Kolumbiában, 
majd 15 évet Torontóban dolgozott. Milyen ta-
pasztalatokat gyűjtött és miért döntött úgy, hogy 
hazatér?
Véleményem szerint kétfajta „migráns”-t lehet 
megkülönböztetni, az egyik lassan vagy gyorsan 
elveszíti gyökereit és asszimilálódik, felveszi az 
újonnan választott „ország” szokásait. A másik, 
aki nem tud vagy talán nem is akar asszimilálód-
ni, nekik a régi közmondás kiforgatásával, az az 
elvük, hogy „mindenütt jó, de legjobb máshol”. 
Persze a körülmények is befolyásolják az embert.
Ausztriában két hónapot töltöttünk el. Az oszt-
rákok nagyon segítőkészek és támogatóak voltak 
ottlétünk alatt és talán később is. Hosszas keresés 
után Kolumbiát választottuk kivándorlási célunk-
nak. Kolumbia volt az az ország, ahová családosan 
és rögtön mehettünk. A többi lehetőségnél vagy 
sokat kellett volna várni, vagy a szülőket nem fo-
gadták volna be, vagy a fiatalokat nem engedték 
volna be. Egy 36 órás repülőút után, 1957. feb-
ruár 4-én érkeztünk meg Bogotába, a fővárosba. 
Összehasonlítva a „szocialista” magyar körülmé-
nyekkel, hihetetlen volt a különbözőség amit ta-
pasztaltunk minden szinten, például a technikai 
fejlettség, a jólét, de ugyanakkor ugyanott a nagy 
szegénység is.

Ebben a riportban Bánó Sándor urat szeretnénk bemutatni. Sándor a Somogy megyei Felsőmocsolád-
ról származik, ősi család leszármazottja. Gyermekként nehéz éveket élt meg, de szorgalma és kitartása 
meghozta gyümölcsét. Bejárta a világot, dolgozott, tapasztalatokat gyűjtött. A rendszerváltás után tért 
haza Magyarországra. 1997-óta él Balatonszemesen családjával, egy szépen felújított villában. Életéről, 
munkásságáról kérdeztük, melyre ő készségesen válaszolt. Mivel életútja rendkívül érdekes és izgalmas, 
és egyetlen fontos részletét sem szerettük volna kihagyni, ezért a beszélgetést három részre bontottuk, és 
ezen első rész után a másodikat csütörtökön, a harmadikat pedig szombaton osztjuk meg oldalunkon.
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A kolumbiai magyar kolónia tagjai a segítségadás 
szándékával fogadtak bennünket, ők helyeztek el, 
munkát kerestek. Megérkezésünk utáni a harma-
dik héten már munkába álltam, Medellínben (az 
örök tavasz városa), egy porcelángyárban, mint 
gépész technikus, rajzoló. Nyelvtudásom gyarapo-
dásával egyre fontosabb munkakörökbe kerültem. 
1958-ban megszületett kislányunk, akit 1961-ben 
fiunk követett. Munkahelyemen a tervezési osz-
tálynak lettem a helyettes vezetője, sőt 1960-ban 
meghívtak a helyi egyetemre az öntéstan előadó-
jának. Két éven keresztül voltam óraadó tanár, 
melyet új munkahelyem lekötöttsége miatt kellett 
feladnom. Új munkahelyem egy faipari vállalat 
volt, fa alkatrészeket gyártott a textilipar részé-
re, orsókat, csévéket stb. Hosszas tanácskozások 
után, politikai, egészségi okok miatt úgy döntöt-
tünk 1967 szeptemberében, felszámolva mindent, 
apósomékat Kolumbiában hagyva, hogy átköltöz-
tünk Torontóba, Kanadába.
Itt újra, elölről kellett kezdenem mindent. Elő-
ször mint műszaki rajzoló, majd egy faipari cégnél 
mint technikus kezdtem el dolgozni. Hamarosan 
felajánlották cégen belül egy előre gyártott ácsola-
tokat (rácsos elemeket) tervező és előállító részleg 
felfuttatását. Mellékesen, a cég tulajdonosai ma-
gyarok voltak, (Szabadkaiak és Újvidékiek) akik 
1945-ben először Izraelbe majd Kanadába emig-
ráltak.
Miután a gyár Toronto egyik legsikeresebb ácsolat 
gyártója lett, a cég vezetése úgy döntött, hogy elő-
re gyártott házakat fog elő állítani, sőt azokat fel is 
építi minden szolgáltatással együtt. Hamarosan a 
szolgáltató és építő vállalkozás különvált, melynek 
a vezetését rám bízták. 15 éves szakmai múlttal, 
több száz ház megépítése után, a 80-as évek ele-
jén egy gazdasági válság miatt a céget fel kellett 
számolni. Gyermekeim a spanyol és magyar nyelv 
után pár hónap alatt megtanultak angolul, annyi-
ra, hogy nem lettek az iskolában évvesztesek.
Sajnos házasságom az évek múlásával megrom-
lott, ami váláshoz vezetett. Gyermekeim lassan 

befejezték egyetemi tanulmányaikat, lányom 
könyvvizsgáló lett, fiam Toronto városnál mint 
várostervező dolgozott. Megnősült, három lánya 
született, akik Torontóban élnek.
Mivel Toronto környékén munkalehetőség nem 
volt, átköltöztem Calgaryba. 1980-ban egy hihe-
tetlen gazdasági-olajipari fellendülés részese volt 
Alberta tartomány. Az ország többi részéből és 
vietnámi-keleti menekültekből nagy tömeg költö-
zött a régióba, akiknek lakhatásra volt szükségük. 
Hamar találtam magamnak állást, először mint 
építésvezető, majd meghívtak egy előre gyártott 
ácsolatokat készítő cég vezetésére.
Mivel a gazdaság fellendülő pályán volt, szinte 
lehetetlen volt munkaerőt találni. Egyedüli lehe-
tőség a vietnámi menekültek, télen pedig kanadai 
farmerek alkalmazása volt. A farmerekkel nagyon 
jó volt dolgozni télen, de jött a tavasz és hazamen-
tek gazdálkodni. Kanada ezen részén a nagy hide-
gek (-30, -40 C) miatt nem ismertek őszi vetést. 
Május elején vetnek, augusztusban aratnak, álta-
lában búzát. Az év többi részén vagy nyaralnak, 
vagy dolgoznak valahol máshol.
A vietnámiak rendes emberek voltak, de mindent 
az alapoknál kellett velük kezdeni. Vigyázni kel-
lett, nehogy egy laoszi, kambodzsai közéjük ke-
rüljön, mert az „háborút” okozhatott. 1984-ben 
az anyavállalat bajba került, a mi részlegünket is 
felszámolták, új munkahely után kellett néznem.
Az egyik szaklapban megjelenő hirdetésre jelent-
keztem. Másnap már San Franciscoban voltam 
egy állás megbeszélésen. Egy héttel később már 
dolgoztam. Nem akarom részletezni a nehézsége-
ket az amerikai munkavállalással kapcsolatban, de 
nem egyszerű. A cég szintén előre gyártott ácsola-
tokat készített, de az a felállás nagyon furcsa volt 
a részemre. A tulajdonos egy nálam 10 évvel idő-
sebb férfi volt, aki mint ács kezdte el munkássá-
gát. Meglátva a lehetőségeket az előregyártásban 
a 60-as években építette meg az első gyártósort. 
Jó műszaki és üzleti elképzelései voltak, de az em-
berekkel nem nagyon tudott bánni. Egy családi 

vállalkozás közepébe kerültem, a tipikus amerikai 
munkaerő problémák is rám szakadtak. (Kalifor-
niai nem szeret fizikai munkát végezni, mint be-
osztott). Odakerülésemkor még sablon és minta 
alapon működött a gyártás, amit lassan sikerült 
átállítanom a számítógépes vezérlésre. A munka-
erő kérdést is megoldottam, mexikóiakat alkal-
maztam, akik boldogok voltak, ha dolgozhattak. 
Spanyol tudásom nagyban segített.
1987-ben egy elvált magyar asszonnyal kötöttem 
új házasságot, több helyen laktunk San Francisco 
környékén. Több természeti katasztrófában volt 
részünk, a földrengések nagyon gyakoriak arra, 
átéltük a legerősebbet, ami San Franciscót sújtot-
ta. Hidak szakadtak le, autópályák omlottak ösz-
sze, házak semmisültek meg. Az oaklandi tűzvész 
egész városrészeket perzselt fel.
Az 1972-ben megműtött csípőmet újra kellett 
műteni, 1989. december elejére sikerült a műté-
tet megszervezni. Mivel a cégnek ahol dolgoztam, 
semmiféle betegbiztosítása nem volt, Karácsony 
utáni héten már dolgoznom kellett. Ez, és külön-
böző más problémák miatt végül 1991 végén fel-
mondtam.
Santa Rosa-ban kezdtem el dolgozni egy faipari 
cégnél hasonló munkakörben, így fel is költöz-
tünk San Franciscótól 90 km északra, Santa Rosá-
ba. Gyönyörű vidék, a Kaliforniai borvidék része. 
Lányom, aki az évek folyamán felköltözött Calga-
ryba, sokszor meglátogatott bennünket, hogy itt 
melegedjen fel a hideg Calgary-i télből.
1990-ben lányomat meghívták egy nemzetközi 
könyvelő és szaktanácsadó céghez dolgozni Buda-
pestre. Külföldi cégeknek auditáltak, jogi, keres-
kedelmi és könyvelési tanácsadással foglalkoztak. 
Majd 1992-ben egy Kanadai vállalat kereste fel 
őket, vállalatvezetőt kerestek előre gyártott há-
zak építésére, olajbányászati táborok létesítésére. 
Döntöttünk, jövünk.
1993 februárjában felszámoltuk amerikai ottho-
nunkat, hazaköltöztünk Budapestre. A vállalat 
nagyon sikeres volt, a balkáni háború alatt több 

katonai és civil tábort létesítettünk. 2001-ben 
nyugdíjba mentem, de már nem költöztem vissza 
Amerikába.
A régi családi birtok megvásárlása és annak to-
vábbi sorsa, hogyan befolyásolta életét? Miért 
pont Balatonszemest választotta otthonául?
1997-ben vásároltam meg első házunkat Balaton-
szemesen. Miért éppen Szemesen? Gyerekkorom 
óta jártunk Szemesre, Lellére és mindig szerettem 
az évszakok adta végleteket, a nyári hajrát, a téli 
csendet. A másik okom az volt, hogy kárpótlás-
ban sikerült visszavásárolnom földeket. Közben 
egy árverésen 1997-ben megvettem egy családi 
egyesület nevére a régi családi Kúriának és a park-
nak egy részét. A visszavásárolt szülői ház mellett 
a kertben található a Vázsonyi kúria, melynek ál-
lapota siralmas volt, teteje beszakadva, a nyílászá-
rók betörve. Azonnali beavatkozást igényelt, így 
1999-ben el is kezdtem a felújítást.
A főépületben egy bérvarroda működött, az üze-
meltető egy megbízhatatlan cég volt, hol fizettek 
a dolgozóknak, hol nem. Hamarosan csődbe is 
mentek. A Vázsonyi kúria felújítását 2000-re be-
fejeztük, itt volt az ideje az elkezdett munkát va-
lakinek átadni. Felajánlottam a családtagoknak és 
az Egyesület tagjainak a kúria fejlesztésével, újjá-
építésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok 
átvételének lehetőségét.
Hosszas gondolkodás után Virzsi unokahúgom 
és férje, Mocsai Lajos vették át tőlem ezt a terhet 
és azóta is fejlesztik, szépítik a kastélyt, a parkot. 
Rendezvényeket, esküvőket szerveznek, bonyolí-
tanak le, életet adva a 200 éves kúriának.
1993 óta földjeim művelését mint egyéni vállalko-
zó végeztem, ami elég sok munkával, szaladgálás-
sal járt. 2000-ig az Atco Europe Ltd-nek voltam 
az ügyvezető igazgatója, amihez nagy felelősség, 
rengeteg külföldi utazás társult. A vállalat szék-
helye Kanadában, Calgaryban volt, ahová éven-
te ki kellett utaznom. A termékeinket, táborokat 
Kazahsztánba, Oroszországba, Boszniába, Egyip-
tomba szállítottuk, ahová szintén ki kellett utazni, 
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ellenőrizni, felmérni az építkezések állapotát. Az 
eredmény az amerikai-magyar feleségemtől való 
válás lett.
2000-ben nyugállományba mentem, több időm 
maradt a somogyi ügyeim intézésére. Megala-
pítottam a Körmező Továbbképző Közhasznú 
Alapítványt a falusi élet feljavítására. Ezüst és 
Aranykalászos Gazdatanfolyamokat, számítógép 
ismeretek oktatását és egyéb tanfolyamokat szer-
veztünk Felsőmocsoládon és több mint tizenöt 
másik településen.
Ugyanebben az évben elindítottam itteni nyugdí-
jazásomat. Ebben rengeteget segített Bea, aki az 
igazgatóságnál dolgozott, és akit már régebbről 
Mocsoládról ismertem. Hivatalos kapcsolatunk 
után barátságunk a korkülönbség ellenére egyre 
mélyült, házasság lett a vége. 2008-ban született 
meg kislányunk, új otthonra, házra volt szüksé-
günk. 2009-ben vásároltuk meg és újítottuk fel 
jelenlegi otthonunkat.

90 évesen is aktív életet él, mi a titka aktivitásá-
nak?
A sok munka. Az elmúlt tíz évben továbbra is 
szerveztem programokat az Alapítványon keresz-
tül, bérbe adott és saját kezelésű földjeim is adtak 
elfoglaltságot. Nagylányom telkén, a „hegyen” 
elkezdtem kísérletezni zöld spárgával. Az első 
eredmények kedvezőek voltak, ezért egy nagyobb 
területen akartuk kipróbálni a spárga termeszté-
sét. Kiépítettem egy egészséges felvevő piacot, ami 
nagyon jól működött egészen a vírus megjelené-
séig. Sajnos tavaly nem volt értelme a spárga meg-
szedésének, ezért a 2020 év kiesett a termelésből, 
eladásból. 2021-ben muszáj lesz szedni a spárgát, 
mert különben kipusztulna.
A spárga és a többi mezőgazdasági tevékenykedés 
mellett igyekszem az Alapítvány tevékenységét is 
szem előtt tartani. Több kisebb rendezvény meg-
szervezése mellett 2019-ben sikeresen pályáztunk 
a szemesi vadgesztenye és néhány platánfa beoltá-
sára, a levélaknázó moly illetve a csipkés poloska 
fertőzések megállítására. 2020-ban a Balatonsze-
mesi Hunyadi Bizottság ’Hunyadi Díjban’ részesí-
tett munkásságomért. Véleményem szerint a csak 
azt a munkámat végeztem, amit bevállaltam.
Mi az amit még szeretne elérni az életében?
Sajnos a szakemberek véleménye szerint különös-
képpen a vadgesztenyefák állaga gyenge, szükség 
lenne pótlásra. Amint a pandémia lecsitul, ter-
mészetesen az Önkormányzat beleegyezésével, 
szakemberek bevonásával egy új programot sze-
retnénk elindítani a kihaló fák pótlására.

Ahogy a régi dal mondja „ A jövőt nem tudhatod 
………” bízom a Teremtő „jó voltában”, hogy a sok 
elképzelést meg is tudjam valósítani.

A cikk, a www.balatonszemes.info non-profit, 
online magazin vendégcikke.

Örömmel értesítelek benneteket, hogy az idén nyártól már Balatonőszödön is megszervezzük az Erdei Kaland és 
Íjásztáborunkat! A Balatonőszöd Községért Egyesület minden helyi lakos táborozási költségéhez 10.000 Ft-tal 
járul hozzá! Köszönettel vesszük a megosztásokat! Bővebb információ: +36309264043 www.ijasztaborok.com
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EMLÉKEZÜNK

Kedves Olvasó!

Szomorú hírrel kell kiállnom Önök elé.  Volt ta-
nárunk, Balatonszemes 60-as évektől az ezred-
fordulóig iskolás korú gyermekeinek szeretett, 
tisztelt, megbecsült pedagógusa, Venásch Mik-
lós igazgató úr életének 84. évében örök nyuga-
lomra tért.

A mai hatvanas éveiben járó generáció, és az utá-
nuk következők tudják, mi mindent köszönhetünk 
neki. Ő volt a testnevelő tanár, a történelem tanár. 
A TANÁR, így nagy betűkkel. Egy nagy generáci-
óhoz tartozott. Olyan generációhoz, akik sokunk 
életét alapozták meg a tudásukkal, az értékrend-
jükkel. Amit tőlük, és Venásch Miklós tanár úrtól 
kaptunk, az egy életre szóló alap volt, a ballagó 
tarisznyánkban. Azt gondolom, mindenkiben él-
nek emlékek a testnevelés órákról, a régi iskola 
tornaszobájában a szekrényugrásokról, ahol segí-
tőként elkapott bennünket, a talajgyakorlatokról, 
az udvari magasugrásról, kötél- és rúdmászásról, 
amit ő mutatott be, vagy a kézilabda edzésekről 

ahol alacsony termete ellenére minden posztot be-
mutatott, megtanított nekünk. De emlékezetesek a 
történelem órái is, a halványzöld évszámos táblá-
val, vagy épp a vetítéses órákkal.
Szigorú, következetes, emberséges pedagógus volt.  
Szeretett bennünket, tisztelte, szerette a tanítvá-
nyait, a szülőket, és minden cselekedetével a mi 
érdekünket képviselte. Hosszú ideig volt igazgató, 
majd tanár, egészen nyugdíjba vonulásáig. Még 
utána is vállalt korrepetálást, felkészítést, amíg 
egészsége engedte.

Venásch  Miklós önmagáról így írt szakmai  ön-
életrajzában, amikor volt főiskolájától 2015-ben 
Arany Diplomát kapott.

Pedagógus pályámat általános iskolai tanítóként 
kezdtem, 1956 június 15.-én a Somogy megyei 
Kötcsén.
A Tanárképző Főiskolát 1965 júniusában végeztem 
el, történelem- testnevelés szakon Pécsett.  Diplo-
mám minősítése jó (4).
Ekkorra már a balatonszemesi iskolában helyeztek, 
és itt tíz évig, mint igazgató helyettes dolgoztam. 
A község egyetlen testnevelő tanáraként nagy 
tervekkel és célokkal kezdtem munkámat, a több 
mint 300 tanulót jelentő iskolában, 1965 szeptem-
ber 01.-én. Akkor itt a testi nevelés minimális fel-
tételei sem voltak biztosítva. Az állami és politikai  
vezetőknek a gyerekek egészsége nem volt fontos. 
De nem így a tanítványoknak, és a szüleiknek. Ők 
az első perctől kezdve a segítőtársaim lettek, és 
maradtak több mint 30 éven át.  
Így, egyetlen Forint támogatás nélkül, 1967-re lét-
rehoztunk egy sportpálya rendszert, ami minden 
sportágat kitűnően szolgált.
Ettől kezdve az iskola sportolói gyakran nyerték 
meg a különböző körzeti, járási és megyei verse-
nyeket.  Három alkalommal atlétikából még az 

Venásch Miklós emlékére országos döntőre is feljutottunk. Legsikeresebb 
sportágaink:  fiú és leány kézilabda, és az atlétika 
voltak.
A testnevelés tantárgyat 3. osztálytól 8. osztályig, 
a tömegsportot saját kezembe vettem.  1965 és 75 
között a községi sportban is tudtam segíteni, mint 
a felnőtt férfi és női kézilabda csapat edzője. A mi-
nőségi sportra az említett 10 évben nagy figyelmet 
fordítottam, de nekem legfontosabb az általános 
iskolai tömegsport volt.
A gyerekek különböző alkattal, adottságokkal szü-
letnek, ezért az iskolai házi versenyek rendszerét 
úgy állítottam össze, hogy minden gyerek találja 
meg a számára sikert, örömet, testi-lelki fejlődést 
elősegítő sportágat. Foglalkoztunk:
• kézilabdával, röplabdával, labdarúgással
• atlétikával, tornával,
• asztali tenisszel, sakkal
A nyári szünetekben úszásoktatást szerveztem a 3. 
osztályos lányoknak és fiúknak. Ezeket a foglalko-
zásokat is tömegesen látogatták a tanítványok, és 
végezték el eredményesen. Nem volt diák, aki ne 
tanult volna meg biztonsággal, jól úszni a Balaton-
ban.

15 évig a járási úttörősport felügyelőjeként jártam 
a siófoki és tabi járás  iskoláit, és ahol lehetett, ott 
sokat segítettem a kollégáimnak.

1975 január 01.-től kineveztek a balatonszemesi 
általános iskola igazgatójának. Ekkortól már csak 
történelmet tanítottam az 5. – 8. osztályban. A 
testnevelést, egy fiatal szakos kollégára bíztam. 
Történelemből a tanítványaim sikeresen szerepel-
tek a különböző szintű versenyeken. Szerették, és 
tudták a történelmet!  A legnagyobb örömet ne-
kem az jelentette, hogy valamennyien helytálltak a 
középiskolákban történelemből is.

1984-ben egészségem megroppant, ezért felmen-
tésemet kértem az igazgatói beosztás alól. 
Ettől kezdve, mint beosztott nevelő végeztem hi-

vatásomat, oktatva a történelmet, a testnevelést, 
egészen nyugdíjba vonulásomig, 2000. február 
15.-ig. Közben, 1988/89-ben „Kiválóan megfelelt” 
minősítéssel  megújítottam testnevelő diplomámat 
a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Szakdolgozatom 
minősítése: Jeles (5) publikálásra alkalmas. (Vár-
bíró Sándor főiskolai adjunktus)
Munkám, szakmai tudásom elismeréseként a 44 év 
tanári pályafutás alatt a következő kitüntetésekben 
részesültem:
• Miniszteri dicséret
• Kiváló tanár
• Az oktatásügy kiváló dolgozója

Az elért eredményeket elsősorban tanítványaim-
nak és a szülőknek köszönhettem. A ledolgozott 
44 tanév minden pillanata örömteli volt számom-
ra, amit a ma tevékenykedő fiatal kollégáimnak is 
szívből kívánok!

Balatonszemes, 2015. február 26.
Tisztelettel!

Venásch Miklós tanár

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton fejezem ki őszinte köszönetemet mindazok-
nak, akik levélben, telefonon, e-mailben, SMS-ben 
kerestek meg és fejezték ki fájdalmukat, együttérzé-
süket! Köszönöm polgármester asszonynak, az is-
kola igazgatójának, volt kollégáinak, az első kézilab-
da csapata tagjainak, az utolsó osztálya diákjainak, 
ismerőseinek, tanítványoknak, akik a járványügyi 
helyzet miatti kérésem ellenére is megtisztelték 
Miklóst és vele engem is, hogy utolsó útjára elkísér-
ték Őt a kötcsei temetőben.

Venásch Miklósné

Azt mondják, hogy csak az hal meg, 
akit elfelejtenek. 

Venásch Miklós  
bennünk még sokáig él!



2021 június 26-án, szombaton 
délelőtt 9 órától újra várunk 
kicsiket és nagyokat a 
hagyományos Falunapra a 
Művelődési Háznál.

Reggel főzőversennyel indítunk, de 
egész nap kirakodóvásárral, sok-sok 
finomsággal, étellel, itallal játszóvárral 
várunk mindenkit.

A Hagyományőrző Egyesület is műsorral készül és a gyerekeknek színházi 
produkcióval is kedveskedünk!

A délutáni órákban eredményt is hirdetünk, kiderül melyik csapat volt a legjobb 
az idei főzőversenyen!

Ha egy igazi, jó hangulatú napra vágysz, akkor június 26-án szombaton, 
sok szeretettel várunk Balatonőszödön!

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.

Újra Falunap 
Balatonőszödön


