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Tisztelt balatonszemesiek!
Az elmúlt időszak legfontosabb döntéseiről, illet-
ve pályázatairól, változásairól szeretném Önöket 
tájékoztatni!

A következő hetekben megújul a Rózsapark játszó-
tere. Bízom benne, hogy Balatonszemes leglátoga-
tottabb helyszínévé fog válni.
Pár napon belül megérkezik a pályázat útján elnyert 
traktorunk is, amit már türelmetlenül várunk, most 
zajlik a műszaki vizsgáztatása.
Rövidesen megkezdődik a lezárt vasúti átjáróhoz 
kapcsolódó útépítés is, ezzel sokak régi vágya fog 
teljesülni.
Az eddig megjelent Magyar Falu Program pályá-
zatai közül a kiválasztottaknak az előkészületei 
folynak. Többek között útfelújításra, a temető-
ben urnafal bővítésre, közösségi terek fejlesztésére 
igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, 
amely községünk fejlődése szempontjából hasznos.
Önkormányzatunk a vírushelyzetben segít az itt 
lakók oltópontra történő beszállításában. Sajnos az 
oltások számszerűségét nem áll módunkban befo-
lyásolni, de minden fórumon kihasználjuk annak 
lehetőségét, hogy községünkbe minél több érkez-
zen. Nagy öröm számomra, hogy többen jelentkez-
tek önkéntes munkára. Vásároltunk 2 db ózonge-
nerátort intézményeink fertőtlenítése céljából. Az 
egyiket az orvosi rendelőben helyeztük el, a másik 
gépet a sűrűn látogatott intézmények fertőtlenítésé-
re szeretnénk hasznosítani.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) 
bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a pol-
gármester, illetve a főpolgármester, a megyei köz-
gyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást az önkormányzati intézmény átszer-
vezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének a 
feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület 
szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást 
is az önkormányzat folyamatos működése érdeké-
ben a polgármester gyakorolja. 
A Szemesért Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói ál-
lására kiírt állásra 3 érvényes pályázat érkezett, az 
elbírálási határidő 2021. március 19. napja volt. A 
Polgármester a 25/2021.(111.22.) sz. határozatával a 
döntést elhalasztotta. 
Balatonszemes Község Polgármestere 2021. áp-
rilis 13. napján a döntését meghozta, és a Szeme-
sért Településgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetői feladatok ellátásával Korcz Miklóst 
megbízta. Az ügyvezető igazgató havi bruttó bére: 
480.000,- Ft, vezetői megbízása 2021. április 20. 
napjától 2026. április 19. napjáig tart. A Polgármes-
ter felkérte a Jegyzőt a munkaszerződés és a munka-
köri leírás elkészítésére, a Szemesért Kft. ügyintéző-
jét a bérszámfejtési feladatok elvégzésére.
A Vasvári parkban május első felére megkezdődhet-
nek a liget kialakításának munkálatai. Nemrégiben 
egyeztettünk a területen az illetékesekkel és a liget 
kialakítását kezdeményező nyaralótulajdonosok 
képviselőjével. A növények nagy része már meg-
vásárlásra került. A liget végleges kialakítása több 
részletben valósul majd meg. Ezúton is szeretnénk 
köszönetünket kifejezni az ott lakóknak a segítsé-
gért és a támogatásért.  Régi-új játszótéri elemmel is 
gazdagodik  a Vasvári park-strand. A Rózsa parkból 
a játszóvár átkerül oda és egyelőre marad a közked-
velt kosár-palánk is a területen.

 Németh Kornélné
 polgármester

Polgármesteri tájékoztató

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Ízig–vérig balatoni ember 
vagyok, tősgyökeres. Első 
lélegzetvételemtől megha-
tározó szerepe van életem-
ben e páratlan természeti 
kincsnek, a Balatonnak.  
Lelkes természetvédő va-
gyok. Nem véletlen, hogy 
pályaválasztásomat is a 

Balaton szeretete határozta meg.  Így kerültem a víz-
ügyi szakmába. Akkoriban még működött a rang-
létra „kötelező” végigjárása, többféle pozíciót betöl-
töttem. Voltam műszaki csoportirányító, művezető, 
tószabályozási ügyintéző, területi műszaki ügyin-
téző, adminisztratív vezető, valamint dolgoztam a 
Dráva mellett is 5 évet, egy termelő üzem pénzügyi 
csoportvezetőjeként.  Vezetőként megtapasztaltam, 
hogy egy kollektíva csak akkor tud jól és sikeresen 
együtt dolgozni, ha mindenki képességei és tudá-
sa legjavát adja, eszerint teljesíti a feladatokat. Ez 
csak akkor valósulhat meg, ha mindenki a legjobb 
szándékkal, elkötelezettséggel és nyitottsággal képes 
a fejlődésre, megújulásra. Meggyőződésem, hogy 
eredményes vezetői munkát csak a munkatársakkal 
közösen, együttműködve, egymást meghallgatva és 

az eltérő véleményeket is tiszteletben tartva lehet 
megvalósítani. Vallom, hogy csak az a dolgozó ké-
pes tudása legjavát adni, akinek a munka nem napi 
kényszer, hanem örömmel végzett tevékenység. Bí-
zom kollégáim képességeiben és lelkesedésében, 
ezért meggyőződésem, hogy az alkalmazotti kö-
zösség minden nehézség ellenére is sokra hivatott, 
az Önkormányzattal konstruktív együttműködéssel 
pedig elérhetők a Kft. alapító okiratában megfogal-
mazott célok. Ennek érdekében törekszem olyan 
munkahelyi légkör megteremtésére, biztosítására, 
ahol mindenki szívesen dolgozik egy közös célért, a 
település fejlődéséért. Szolgálatnak tekintem a veze-
tői feladatot. A Kft. feladatellátása, a képviselő-testü-
lettel közösen kimunkált célok, a közös felelősség-
vállalás és az intézmény melletti teljes elkötelezettség 
kohéziójában fog megvalósulni. Vezetőként elköte-
lezem magam a minőségi fejlesztés, a szervezeti kul-
túra fejlesztése, egy humánus, a dolgozók számára 
biztonságos intézmény mellett. 
A világos célok, egységes szándékok és a minőségi 
munka együttese jelenti a „Szemesért” Közhasznú 
Nonprofit Kft. jövőjét a vezetésem alatt. 

Korcz Miklós
ügyvezető igazgató

Bemutatkozik a „Szemesért” 
Közhasznú Nonprofit Kft. új vezetője
 „A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjte-
ménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó re-
ménység a jövőre.” ( Eötvös Károly)
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Balatonőszöd Községi
Önkormányzat
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képviselő-testülete,
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Antal János,
Németh Kornélné,
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hirmondoinfo@gmail.com
00 36 30 475 9712
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By Line Kft.

Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
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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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„Minden az itt tartózkodók érdekében történik”
Interjú Németh Kornélné polgármesterrel, 
a Berzsenyi úti bokorültetéssel kapcsolatban.

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

Megvalósult a Berzsenyi úton a partot és az utat 
elválasztó sövény sor. A munkát társadalmi ösz-
szefogásban végezték. Az INFO csoportban kitett 
szavazás szerint van egy erős ellenzői réteg, de 
a többség még így is támogatja. Mi volt a valódi 
célja a fejlesztésnek és honnan indult (lakók kéré-
se, önkormányzati terv)?
Az előző nyáron kialakult kaotikus állapot hívta 
fel a figyelmünket arra, hogy rendezni kell ennek a 
parti sétánynak a helyzetét. Ugyanígy gondolkod-
tak a nyaralótulajdonosok is, és írásban benyúj-
tottak egy elképzelést. Elmondásuk szerint már 
korábban is megegyeztek az akkori Kft. vezetővel, 
ígéretet is kaptak, ami most realizálódhatott.
A valódi cél megakadályozni azt, hogy autók töm-
kelege parkoljon azon a helyen, amit a strandolók, 
horgászok szoktak használni. Teljesen normális 
igény, hisz senki nem szeret kitaposott, olajjal 
szennyezett pázsitra feküdni.

Milyen forrásból lett biztosítva  
az ültetendő bokor?
Önkormányzatunk létrehozott egy un. „Fejlesz-
tési célok”-ra fordítandó számlaszámot. Erre a 
számlaszámra utaltak azok, akik fontosnak tartot-
ták ezt a megmozdulást. Az Iván kertészet biztosí-
tott termőtalajt, a Kft dolgozói végezték a munka 
nehezét, a bokrok helyét ők jelölték ki, egy lelkes 
csapat pedig ültetett. Ezért kötelességemnek érez-
tem, hogy támogassam ezt a kezdeményezést. Ez-
úton is köszönöm mindenki segítségét!

Sokan kritizálják a fejlesztést, hogy túl közel van 
az úthoz és nem fognak elférni az autók nyáron. 
Mit tud erre mondani?
Szerencsére a nyaralótulajdonosok között akad 
közlekedésmérnök, aki felajánlotta segítségét ez-

zel kapcsolatban és megoldást talált erre a prob-
lémára. Semmi olyat nem szeretnénk tenni, ami 
veszélyezteti az itt tartózkodók testi épségét, sőt, 
minden az ő érdekükben történik.

Hol fognak parkolni ezután a családok, horgá-
szok, strandolók?
Mielőtt nekiálltunk volna a munkának, azt is vé-
giggondoltuk, hogy a parkolást is biztosítanunk 
kell. Szeretném megnyugtatni az aggódókat, hogy 
20 m-es körzetben kijelölt parkolót fogunk kiala-
kítani. Úgy gondolom, hogy egy 30-40 férőhelyes 
már megoldást fog jelenteni.

Két nagyobb kritika érkezett, az egyik hogy így 
balesetveszélyes a kisgyermekek számára. Mit 
gondol erről?
Mennyivel volt biztonságos korábban ez a hely a 
gyerekek számára? Szerintem most lesznek na-

gyobb biztonságban. A bokor ugyanis nem lesz 
magas, egy 3-4 éves gyermek is látszani fog. Eddig 
az autók takarásában voltak úgy, hogy a hatalmas 
forgalom mellett kellett a túlsó oldalra átjutniuk.

Bár bulvár forrásból, de felreppent a hír, hogy 
ez közút és nem szabadott volna ide bokrokat 
telepíteni, mit gondol erről?
Más települések példáját követni nem szégyen. Mi 
Fonyód mintájára kezdtük el a munkát. Sőt, Ba-
latonszemes parti sétányain van már erre példa, 
nem is olyan messze innen. Bevallom, már meg-
valósult példákat követtünk. Az út padka mögötti 
területnél telepítettük a bokrokat, ott már zöld te-
rület volt. Nincs tudomásom arról, hogy szabályt 
sértettünk volna. Szerintem az nem szabályos, 
hogy 60-70 km-es sebességgel száguldoznak ezen 
a szakaszon.
Lesz-e hasonló fejlesztés a többi part részen?
Természetesen, ha igény van rá, én szívesen támo-
gatok minden kezdeményezést. Hisz mindannyi-
unk közös érdeke, hogy Balatonszemes szépüljön, 
fejlődjön. Így fog egyébként megvalósulni a Vas-
vári úti parkosítás is, azzal a különbséggel, hogy 

ott parktervező útmutatása szerint fogunk dol-
gozni. Már türelmetlenül várjuk a terveket, amik-
nek április végére kell elkészülniük, aztán kezdőd-
het a munka!

Ezután hogyan tudják a hajósok beengedni a 
vízbe a vitorlásukat, ott van egy sűrűn használt 
rámpa?
Az úgynevezett “sójákra” is gondoltunk a ter-
vezésnél. Azok tanácsa szerint hagytunk ki bo-
kormentes helyeket, akik rendszeres használóik 
ezeknek a csónak, vitorlás leeresztő helyeknek. 
Rönkpadokat fogunk ezekre a helyekre elhelyezni, 
amit a használat idejéig fel tudnak szedni.
Köszönöm a lehetőséget, hogy megnyugtathassak 
minden kétkedőt. Senkit nem akarunk kizárni 
azokból a tevékenységekből, amit a Balaton nyújt, 
legyen strandoló, horgász vagy vízisportokat űző. 
Kis csapatunkkal a biztonság és a parti sétány 
megóvásáért dolgoztunk szombat délelőtt. Úgy 
gondolom, példaértékű, ami nem kritikát, hanem 
elismerést, köszönetet érdemel.

Mint látjuk, a tél vasfoga igen csak nehezen hajt 
térdet a tavasz szelíd napsugarai előtt. A szívünk-
ben egyre inkább duzzad a remény, hogy végre 
beköszönt a tavasz, felvidul a természet, és ha 
végre legyűrjük a járványt, akkor visszatérhet az 
életünk a normális kerékvágásba.

A művelődési intézmény dolgozói egymással kar-
öltve zászlóra tűzték azt a célt, hogy a jövőben 
minden magyar és esetenként nemzetközi je-
les napról valamilyen formában megemlékezik.  
Májusban négy ilyen nap, illetve ünnep is lesz.Az 
első ezek között ami nemzetközi, a május 1-je. A  
május elsejét különböző nemzetek, népek sokféle-

képpen, módon ünneplik, de az origója mindnek 
ugyan az. Az ünnep előzményei az ipari forrada-
lomig nyúlnak vissza. Az utópista szocialista, brit 
gyáros  Robert Owen 1817-ben javasolta, hogy a 
munkások az addig 10-14 órás munkaidejét 8 órá-
ra csökkentsék. Rengeteg tüntetés és sztrájk követ-
kezményeként Nagy-Britanniában és gyarmatain 
1847-ben napi 10 órában maximalizálták a nők és 
gyerekek munkaidejét, de a 10 órás munkaidő az 
1800 években vált általánossá. Az I. Internacioná-
lé 1866-os első kongresszusa már úgy fogalmazott, 
hogy a 8 órás munkarend bevezetése az első lépés 
a munkásosztály felszabadulásának útján. Későb-
biekben a 19. század második felében az Egye-

Az ünnepek hava
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sült Államokban egyre többen követelték a 8 órás 
munkarend bevezetését. Ezek a követelések súlyos 
összecsapásokba torkollottak, és a sortüzek során 
többek áldozatul estek. A világszerte hatalmas fel-
háborodást keltő események emlékére a következő 
években május 1-ei emléktüntetéseket rendeztek. 
1889-ben a II. Internacionálé úgy határozott, hogy 
a szakszervezetek május elsején együtt demonstrál-
janak a 8 órás munkaidő bevezetéséért.
Magyarországon is 1889-ben tartottak először tö-
meges demonstrációt. A II. Internacionálé 1891-es 
II. kongresszusán május elsejét hivatalosan is nem-
zetközi munkás ünnepé nyilvánították. Május elseje 
a múltszázad folyamán a legnagyobb munkásünne-
pé vált, kifejezetten a Szovjetunióban, majd később 
a kelet és közép-európai országokban. A 90-es évek 
szocialista-kommunista bukása után május elseje 
a munkások szolidaritási ünnepe lett és a felvonu-
lásos, külsőségek elhagyásával egyre több helyen 
majálisokat rendeznek ilyenkor. Sajnos a tavalyi 
évben és az idei évben is a megszokott, örömteli 
majálisok országszerte elmaradnak tekintettel a vi-
lágjárványra.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk egy másik 
fontos májusi ünnepünkről, mely az egyik legked-
vesebb a szívünknek – az anyák napja. Az ameri-
kai hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt honosította meg. Első megemlékezést 
1925-ben szervezték. Az anyák napját  Magyaror-
szágon minden évben május első vasárnapján ün-
nepeljük. Sokan sokféleképpen próbálják kifejezni 
azt, hogy mit jelent az édesanya, engedjék meg, 
hogy mi is megpróbáljuk ezt az alábbi kis idézettel:

„Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,
mint mikor az anyja őt karjaiba zárja.
Nincsen  őrzőbb angyal az édesanyánál,
éberebb csillag sincs szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás amennyi sok lenne,
amennyit az anya meg ne érdemelne.”

(Boldog István)

Ugyancsak kiemelkedő májusi ünnepünk a Pün-
kösd. A magyar néphagyományban a májust pün-
kösd havának is nevezik, ám maga a pünkösd moz-
gó ünnep lévén húsvét idejétől függően május 10. 
és június 13. közé eshet. A pünkösdi hagyományok, 
mint néphagyományaink általában, ősi pogány és 
keresztény elemek keveredéséből jöttek létre. Sok 
helyen tartanak ezen a napon búcsújárást, a legje-
lentősebb és legismertebb pünkösdi hagyományok 
közé tartozik a máig is élő búcsújáró hely Csíksom-
lyó, mely az utóbbi években, nem csak keresztény, 
de a legnagyobb összmagyar zarándokhellyé vált.
 Európa jelentős részén már a középkor óta tartanak 
pünkösdi király választást. Ez a legismertebb pün-
kösdi néphagyományunk. Korábbi századokban a 
királyt lovas versenyen választották, amit időnként 
erőpróbák is kiegészítettek. Több magyar és népraj-
zi anyag szerint a győztes „egy évig minden lakoda-
lomban, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden 
kocsmában ingyen rovása van, amit elfogyaszthat 
fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai 
őrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el, 
azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a 
pünkösdi király egy évig.”
Mivel csak egy évig tart az uraság, értéktelenségé-
re, mulandóságára utalva alakult ki a  „rövid mint a 
pünkösdi királyság ” szólásunk.
Május utolsó vasárnapján pedig gyermekeinké a 
kiemelt figyelem, hiszen ekkor van a Nemzetközi 
Gyermeknap. Megünneplése Törökországból ered, 
és a legtöbb országban ünnepnap. Ehhez hasonló az 
ENSZ által létesített Egyetemes Gyermeknap (Uni-
versal Children’s Day) intézménye.
Magyarországon 1906-ban tartotta meg első Gye-
reknapját az Országos Gyermekvédő Liga, és ezzel 
a II. világháborúig tartó évtizedes hagyományt te-
remtett. 
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. 
novemberi határozata alapján 1950-től május 
utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi 
Gyermeknapot.
A cél akkoriban az elmaradott, háború sújtotta or-

szágok gyerekeinek megsegítését szolgáló akciók 
szervezése volt, ma már inkább az, hogy felhívja a 
figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra.
Ezen a napon minden nagyobb településen játékos 
programokat, versenyeket, báb- és színielőadásokat 
rendeznek a gyermekek számára.
„A gyermek olyan, mint a tükör.
A szeretetet nem kezdeményezi,
de visszatükrözi.
Ha szeretetet kap, viszonozza azt,
de ha nem kap szeretetet,
nincs mit visszatükröznie.” 

(Ross Campbell)

Mint arra már a cikk elején utaltam, vélhetően idén 
a járványügyi korlátozások miatt nem lesz lehetőség 
arra, hogy a májusi hónap folyamán programokat 
szervezzünk, de bízunk abban, hogy a jövőben a 
pandémia megszűntével ez irányú terveinket  meg-
valósíthatjuk.

A járványügyi helyzet továbbra sem változott. 
Bár a bölcsődék teljes nyitva tartással működhet-
tek a szülők egy része úgy döntött, hogy nem veszi 
igénybe az ellátást. Ebben az időszakban csak 1-2 
gyermek töltötte velünk a mindennapokat. Így le-
hetőségünk volt arra, hogy olyan adminisztrációs 
és egyéb feladatokat is elvégezzünk, amelyeket 
gyerekek mellett nem lehet.

Az otthoni tevékenység ajánlókat színes ötletekkel 
és izgalmas alkotó tevékenységekkel készítettük el. 
Az otthon maradt gyerekek szülei részéről videós 
visszacsatolás érkezett arról, hogyan hasznosították 
az általunk felkínált ötleteket. Köszönjük szépen a 
lelkesedést! Fertőtlenítettük a bölcsőde helyisége-
it és a játékokat is. A dokumentációk alapos átta-
nulmányozására került a legnagyobb hangsúly. A 
gyerekek távolléte alatt szebbnél szebb díszekkel 
ékesítettük a falakat, az ablakokat és az ajtókat is. A 
tavasz érkezésének a gyerekek is nagyon örülnek, 
ezért, hogy ezt megelevenítsük, és mosolyt csaljunk 
a gyerekek arcára, varrtunk egy gólyát, akinek a 
kéményét együtt fogjuk elkészíteni a gyerekekkel. 
Izgatottan várjuk a csoport többi tagját is! Közben 

kollégánk iskolába jár, folyamatosan továbbképzé-
seken vesz részt. Szakmai fejlődésével tovább emeli 
bölcsődei munkánk színvonalát. Az eddigi akadá-
lyokat nagyon jó eredményekkel vette. Már csak a 
sikeres záróvizsgája van hátra. Bár örültünk, hogy 
sok fontos adminisztrációs és egyéb feladatokat el 
tudunk végezni, azért várjuk a gyerekeket, hogy 
újra nyithassuk bölcsődénket.

A bölcsőde dolgozói

Szeszélyes április a bölcsődében
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Az áprilisi szél és időjárás ugyancsak megtréfált 
mindannyiunkat! Bár sok vidámságra és bo-
londozásra nincs most kedve a Balatonszemesi 
Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozóinak. 
Hiányzik a gyerekzsivaj, a megszokott hétköz-
napjaink.

Ebben az időszakban már a nevelési év vége felé 
szoktunk kacsingatni, és a jó idő bekövetkeztével 
alig vártuk, hogy szervezhessük a kirándulásokat, 
kinti programokat. Áprilisi feladataink közé tar-
toztak a fogadóórák a szülőkkel, az Anyák napi és 
húsvéti készülődések- mindezek most elmarad-
tak. Igaz, helyette találtunk sok egyéb más mun-
kát, amit most, ebben a helyzetben viszont meg 
tudtunk valósítani. Például, az óvoda és bölcsőde 
összes zeg-zugát felforgattuk, és a pincétől a pad-
lásig   rendet raktunk, szortíroztunk! Sok elfelej-
tett kincsre leltünk közben, aminek megörültünk! 
Vargáné Paulusz Edit sikeres minősítést tett, tovább 
gyarapítva az óvodai nevelőtestület szakmai sike-
reit. A Bázis Intézményi program - ugyan online 
formában - de zajlik továbbra is. A második vállalá-
sunk a tehetséggondozás keretében a zeneovi egyik 
foglalkozásának bemutatása. Ez most úgy valósult 
meg, hogy rövid kis szakmai, módszertani ajánlás-

sal kezdődött, majd egy foglalkozás felépítésének, 
tervezetének leírását olvashatták el az érdeklődők, 
illetve a március havi tematikus tervet tette köz-
kinccsé a műhelymunkát vezető óvónő. Többen is 
érdeklődtek a program iránt és küldték el jelentke-
zési lapjaikat. Fontos dokumentumok átdolgozását 
is elkezdtük. Az Intézmény vezetője a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot, a nevelőtestület pedig 
a kimeneti mérés értékelését. Folyamatban van a 
gyermekek értékelési rendszerének aktualizálása, 
változtatása. Közben a pályázati lehetőségeket is fi-
gyeljük, pályázatokat írunk, amelyek még csak most 
készülnek, de megígérjük, ha munkánk sikerrel jár, 
mindenképpen beszámolunk róla! Természetesen 
az ügyeleti rendszer is működött ez idő alatt. Igye-
keztünk a gyerekeknek biztonságos, barátságos lég-
kört biztosítani. Családias hangulatban teltek nap-
jaink. Az otthon lévő gyerekekről sem feledkeztünk 
meg: továbbra is rendszeresen küldtük a heti aján-
lásokat, igyekeztünk biztatni a szülőket, gyerekeket 
egyaránt, és még ebben a formában is próbáltuk 
érdekessé, színessé tenni ezt a rendhagyó nevelést.
Az új rendelet értelmében április 19-től nyithattunk. 
Bár a járványügyi helyzet még tart, de mindannyian 
nagyon várjuk

Óvoda nevelőtestülete

Tavaszi szösszenetek az óvodából
„ Finom legény vagyok, tű fokán átbúvok, de ha aztán megharagszom, tenger vizét 
megszalasztom, fát tőből kicsavarok, ugyan bizony mi vagyok?”

(Magyar Népköltés)

Kedves Olvasók!

Az iskolával kapcsolatban az előző számban 
nem volt cikk. Sajnos túl sok történés sincs, 
hiszen üres az épület immár majdnem két hó-
napja.  Nincsenek versenyek, nincsenek kon-
certek, fellépések, hiszen mindenkit otthon 
tart a járvány.

Azzal ünnepeltük a Nőnapot, hogy az volt az első 
online tanítási napunk. Furcsa volt. Máskor virá-
gillat lengte be a tanári szobát, az ajtóban minden 
szünetben sorakoztak a gyerekek, és kérdezték, 
hogy ez, vagy az a tanítónéni bent van-e?  Most a 
tanári szoba ajtaját talán még kulcs is zárta.
Tudjuk az okát, és őszintén, nagyon örültünk 
neki, hogy nem kellett bejönni. A gyerekeket saj-
náltuk, a helyzetnek nem örültünk, de megértet-
tük, sőt mi is kértük, hogy a családok, a tanulók, 
és az iskolai dolgozók egészségének megóvása 
miatt, ez most legyen így. Pedig mi nem panasz-
kodhatunk, hiszen a többi iskolához képest ná-
lunk alig volt fertőzött, beteg gyermek, a kollé-
gák közül is csak páran a fiatalok közül kapták el 
a fertőzést, és ők is már a digitális tanrend ideje 
alatt. Nem mondtuk ki, de igen, mindannyian 
féltünk, mert a hírek, a tapasztalatok, a hallott 
tragédiák megérintettek bennünket is.
Nagyon örültünk, amikor a védőoltásról értesül-
tünk. Látjuk, halljuk, hogy máshol ellenállnak, 
nem oltatják be magukat pedagógusok, van ahol 
szinte az egész tantestület!  Nálunk mindenki 
kérte az oltást, sőt, sikerült elintézni, hogy beve-
gyék a névsorba a konyhai dolgozókat, a rend-
szergazdát, és mindenkit, aki az iskolával kap-
csolatban állt. Tudjuk, igazán nyugodtak majd 
csak a második oltás után két héttel lehetünk, de 
azért, aki már megkapta az elsőt, az tudja, hogy 
mennyivel nyugodtabb az ember.

Az online oktatásra átállás nagyon gyorsan 
ment. Tanultunk az előző évből. Már a tanév ele-
jén eldöntöttük, ha lesz átállás, akkor egy rend-
szert választunk. Bíztunk a KRÉTA felületben, 
mert ráadásul az lett volna a hivatalos, de azért 
talonban volt másik is. És milyen jó, hogy volt!  
A KRÉTÁ-t ilyen hatalmas terheléssel nem tud-
ták tesztelni, és már az első napon összeomlott a 
rendszer. Igaz két nap múlva tökéletesen műkö-
dött. Mi első nap délelőtt átálltunk egy másikra, 
és azóta is azzal dolgozunk. Nagy segítség volt a 
szülőknek, diákoknak, de nekünk is könnyebb-
ség volt, hogy az online időszakra másik óraren-
det állítottunk össze. Tömbösítettünk amit csak 
lehetett, mert így a gyerekeknek is kevesebb- féle 
órája volt egy nap, és sokszor két online óra közt 
volt idő esetleg mozogni. A családoknak azért 
volt ez így jobb, mert ahol kevesebb volt a gép, 
mint ahány gyerek van, ott meg tudták egymás 
közt osztani. A szülőknek nem kellett annyi felé 
szakadni, bár biztos vagyok benne, hogy ettől 
még hatalmas volt a teher. Az előző évben nem 
kötöttük szorosan órarendhez a tanulást. Most 
ugyan úgy kezdődtek az órák, mint ha iskolá-
ba kellett volna lenni, és úgy is lett végük. Ezzel 
nagyrészt sikerült elérni, hogy a napi gép előtt 
töltött idő csökkent. Reméljük, játékra is jutott 
idő!
Most, április 19-től pedig még újítottunk. Az 
iskolák központi nyitásával a szülők nagy része 
nem értett egyet. A Szülői Munkaközösségnek 
ezúton is szeretném a köszönetemet kifejezni, 
mert olyan frappáns megoldást dolgoztak ki, 
amivel nagyon megkönnyítették a mi dolgunkat 
is. Külön köszönet a szülőknek, akik felelőssé-
gük teljes tudatában kiálltak a gyermekük és a 
családjuk érdekeiért. Mert valljuk be őszintén, 
a számok alapján és az oltások óta eltelt idő rö-
vidsége miatt még nem érezte senki igazán biz-

Az iskolából jelentkezünk
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tonságosnak, hogy jönni kell az alsósoknak is-
kolába. A nagyon tisztességes, senkit nem bántó 
és mindenkinek kiküldött kérdőívekre a szülők 
80 %-a válaszolt alig több, mint 24 óra alatt. Az 
eredményt az SZMK nem csak nekem küldte el, 
hanem tájékoztatta a tankerületet is.  
Bennünk pedagógusokban már kialakult egy 
kettős rendszer működőnek tűnő elképzelése, 
amit ki is küldtem a szülőknek. Igaz, a média 
arról szólt, hogy ez nem engedélyezett, de volt 
a miniszteri rendeletben egy kiskapu, ami még-
is csak lehetővé tette, hogy egyszerre legyen je-
lenléti és digitális oktatás is. Mi ezt szerveztük 
meg! Így nem kellett hiányozniuk a gyerekeknek 
az órákról.  Az alsósoknak az iskolából tartotta a 
tanítójuk úgy az online órát, hogy közben azok 
a gyerekek, akiket a szüleik behoztak, jelen vol-
tak. Igaz, ehhez mi két pedagógust alkalmaztunk 
osztályonként, mert az a tanár, aki az online-os 
gyerekekkel foglalkozott, nem ért volna rá a jelen 
lévőkkel is foglalkozni. De így párban szépen, 
folyamatosan és hatékonyan mentek a foglalko-
zások. Sőt a jelenlévők az interaktív paneleken 
láthatták az otthonról dolgozó kis osztálytársa-
ikat, és együtt haladtak. Amikor pedig nem volt 
online óra, akkor a testnevelő tanárok jól átmoz-
gatták a kicsiket, akik végre a barátokkal együtt 
játszhattak.
Az, hogy ez így jól bevált, sokak együttműködé-
sének köszönhető. Köszönjük a szülőknek, hogy 
az otthon tartott gyerekekkel együtt dolgoztak!  
Köszönöm a kollégáknak, hogy ellentétben sok 
másik iskola pedagógusaival, itt mindenki jött, 
és még a párban dolgozás kétszeres munkaerő 
igényét is vállalta mindenki!  Köszönet az ön-
kormányzatnak, mert a rendszergazdát biztosí-
tották, és amíg be nem indult a rendszer, Sipos 
László ott volt az iskolában, és pillanatok alatt 
megoldotta a problémát. És köszönet a gyere-
keknek, mert az ő hozzáállásuk is kellett ahhoz, 
hogy ezt így be merjük vállalni. Azzal tették ezt 
lehetővé, hogy az előtte eltelt bő egy hónapban 

olyan fegyelmezetten és ügyesen vettek részt az 
online oktatásban, hogy bízhattunk bennük.
Nem tudom, ez a cikk mikor kerül az Önök ke-
zébe. Remélem, hogy talán akkortájt már a fel-
sősök is, kicsik is biztonsággal jöhetnek az isko-
lába. Mert azért az az igazi, amikor ott élőben, 
egyenesben megy a tanítás, a nevelés, a játék.  
Közben megtörtént az új elsősök beíratása is. 
Eredetileg április 15-16-án lehetett volna, de a 
járványügyi helyzetre való tekintettel online már 
a hét elejétől mehetett ez is. Nagyon nagy segít-
ség volt, hogy a központi nyilvántartásból az Ok-
tatási Hivatal eleve leküldte a körzetes gyerekek 
minden adatát, amit csak be kellett illeszteni a 
beiratkozás elektronikus felületére. Köszönet az 
óvodának, mert minden szükséges adatot idő-
ben megkaptunk tőlük, illetve minden tájékoz-
tató anyagunkat el tudták juttatni a szülőkhöz.  
A szülőket is dicséret illeti, mert az elektroni-
kus jelentkezési felületre szinte mindenki hiba 
nélkül fel tudta tölteni a szükséges adatokat. 
Így aztán végül is egyetlen olyan szülő volt, aki 
személyesen jött beíratni a gyermekét.  Eddig 
úgy állunk, hogy 27 új elsősünk lesz. Ez magas 
szám. Elméletileg, ha még egy gyermek jönne, 
akkor már lehetne két  osztályt indítani. Csak-
hogy ehhez tantermünk nem lenne!  ez a létszám 
nagyon magas, de kialakult bennünk egy elkép-
zelés, amit reméljük, a tankerület engedélyezni 
fog. Azt tervezzük, hogy matematika, és magyar 
órákon, amik együtt több, mint a felét teszik ki a 
tanóráknak két pedagógus lesz a gyerekekkel. Így 
jut idő mindenkire.

Kedves Olvasó!  Remélem a következő szám már 
egy szabadabb időszakban és szabadabb isko-
láról szóló cikket fog közölni. Addig is kívánok 
mindenkinek jó egészséget!

Boór Miklós igazgató

Több, mint 100 önkéntes gyűjtötte a szemetet  
Húsvét Hétfőn a Balaton-partján, Balatonszeme-
sen. A helyi középiskolás lány, Rózsa Virág  fel-
hívására rövid idő alatt a helyiek és a nyaralótu-
lajdonosok is megmozdultak, hogy együtt tegyék 
szemét mentessé a település vízparti területeit. A 
több kilométernyi partszakaszt külön zónákra 
osztották fel, hogy egy időben, egy helyen ne le-
gyen zsúfoltság. A szervezők mindenkinek kesz-
tyűt, maszkot és zsákot is biztosítottak.

Az alapötletet az adta, hogy Virág Balaton-parti 
sétái során rengeteg szeméttel találkozott, amely 
nagyon zavarta. Így a település és az itt nyaralók 
segítségét kérte. Sokan azonnal az ügy mellé áll-
tak. Virág célja az akcióval a példamutatás, illet-
ve a környezetünk védelmére való felhívás volt.

Rózsa Virág
Nagyon szeretnék egy jó példával elöl járni így 
az embereknek és szeretném, úgymond ha fel-
nyitnám az emberek szemét evvel, hogy nem jó 
az, ha eldobáljuk a szemetet és ezt már jó lenne 
a kisgyerekeknek megtanítani, hogy nem az a jó, 
hogyha eldobáljuk a szemetet vagy hogyha össze 
kell szedni a szemetet, hanem az lenne a jó és az 
alap, hogyha nem dobálnánk már el alapból.

A 113 önkéntes közel 300 zsáknyi szemetet sze-
dett össze rövid idő alatt a balatonszemesi par-
tokon, melyet a KHT munkatársai el is szállítot-
tak. Bár az önkéntesek szerint az lenne a távlati 
cél, hogy ne kelljen szemetet szedni a part-menti 
területeken, de jövőre is szívesen csatlakoznak a 
hagyományteremtő céllal indult akcióhoz.

(Szerk)

Fiatal gimnazista sikeres akciója
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Kedves Kertészkedő Olvasó!

Azért lassan talán kitavaszodik az idő! Ameny-
nyire féltünk a korai tavasztól, ez a hűvös, 
szeszélyes április annyira visszafogta a növé-
nyeket. Sajnos a fagyok a gyümölcsösök nagy 
részét nem kímélték, és a barackosok nagy ré-
szét le is szüretelte, sőt, sok helyen a szilvát is! 
Csak a védett fekvésekben maradt meg virág.

A cseresznye és a meggy is hűvösben kezdett vi-
rágozni, de azért az első adandó alkalommal a 
méhek rárajzottak a fákra, így ezek a gyümölcsök 
talán szépen hoznak majd! Sajnos ez már a soka-
dik ilyen év, és a globális felmelegedés miatt ez 
már tendencia lesz.
A hagymás növények a díszkertekben szépen in-
dultak, csak egy kicsit korábban. Máskor anyák 
napjára díszlett a tulipán, most előbb el fog vi-
rágozni. A gyepek később indultak, viszont ez a 
csapadékos idő, ami mostanában volt, biztosan 
jót tett nekik.
Sokan kérdezik, mit kell tenni a gyepekkel, hogy 
szépek legyenek. Nos, a gyepek nem csak a vízre 
érzékenyek, hanem nagyon tápanyagigényesek is. 
Évente legalább kettő, de inkább három alkalom-
mal meg kell őket trágyázni. Az első trágyázást 
most tavasszal ajánlom, mégpedig lehetőség sze-
rint komplex műtrágyával, mert a Nitrogén mel-
lett a szép gyep egyik titka a Kálium műtrágya. 
Ha valaki speciális gyepekhez való műtrágyát 
vásárol, azokban a hatóanyagok aránya optima-
lizálva van. Viszont legalább kétszer annyiba ke-
rülnek. A gyepek trágyázásánál a dózis fontos. Ne 
vigyék túlzásba! 100 m2 felületre 2-3 kg-nál nem 
kell több. Tavasszal esetleg felmehetne 4 kg-ig, de 
ha biztosan tudják, hogy nyáron és kora ősszel is 
juttatnak ki még tápanyagot, akkor elég a 2-3 kg.
A műtrágyák hatóanyagai közül a Nitrogén ned-

vesség hatására felszabadul a vivő anyagából és 
gázként egy része távozik. Ezt elég nehéz meg-
akadályozni, de azért van rá mód! Tavasszal, ha 
valaki igazán szép gyepet akar magának, célszerű 
gyeplazítást végezni. Ez egy elég kemény fizikai 
munka, ha kézi gyeplazítónk van. Érdemes ráál-
dozni azt a kb. 25-30 ezer Ft-ot, amibe egy átla-
gos képességű elektromos készülék kerül. Ezzel 
ha megjárják a gyepet, a letapadt nemezes fűszá-
lak és a moha egy része eltűnik, és kb. 3 cm mély 
kis vájatok keletkeznek a gyepben. Levegős lesz 
a talaj, ami szintén jót tesz! Nem kell félni, hogy 
a gyökereket is megszabdalja, mert azok a vágás 
helyén dúsabbak lesznek, ami csak javít a fű mi-
nőségén. Ha a lazítás után szórjuk ki a műtrágyát, 
és utána alaposan belocsoljuk a füvet, a műtrágya 
is bemosódik a résekbe. Egyébként ilyenkor ér-
demes a kikopott, megritkult foltokat felülvetni, 
mert a vetőmag is bejut, és jobb körülmények 
közt indulhat meg.

A testvéri szeretet tragikusan szép példája áll 
előttünk.
A fotó több évtized homályából idézi fel a testvé-
reket. Fiatalon, gondtalanul, derűvel telve álltak a 
rég eltűnt míves evangélikus fatemplom tornácán 
a Bagolyvár utca végén. Szemesiekké válva élték 
az életüket, amelyben a felnőttkor, házasság, napi 
feladatok és gondok jöttek, mentek.
Mindketten vállaltak közéleti feladatokat, ön-
kormányzati képviselőkként, Mártika a hagyo-
mányra épülő Hunyady-díj Bizottságban való 
részvételével, hitéleti aktivitásával, Árpád a KHT 
vezetőjeként elismerést, megbecsülést vívott ki.
Mindketten a közösséget szolgálták. A világot 
talán különbözően szemlélték, de a családi, test-

véri szeretet, mindig erős kötelék volt közöttük. 
Alig egy hete telefonhívásomra Mártika elárulta, 
hogy nem érzi jól magát, de nem hittem, hogy 
ez többet jelenthet egy megfázásnál. Hét végén 
többször hívtam, de nem sikerült elérnem. Más-
kor első csörrenésre felvette a telefont. Hétvégén 
jutott el hozzám a hihetetlen hír. Mártikát beteg-
sége a kórházba, majd a másvilágra ragadta. Fi-
vére Árpi ezt a lesújtó eseményt elviselhetetlen-
nek érezte és szervezete felmondta a szolgálatot. 
A testvéri összetartozás olyan erős volt, hogy a 
„Nagy Útra” is követte húgát.
Kedves „fiatalok”, így a 70-es korosztályból. Em-
léketeket megőrizzük.
Kiss Laci és Emőke

Kertészeti rovatGondolatok a Liber testvérekről
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A gyeplazításnál arra ügyeljenek, hogy csak egy 
irányba csinálják meg, és egyszer menjenek vé-
gig rajta! Ha keresztbe is megjárják, rengeteg tő 
felszakad! 
Ha nem lazítják a gyep talaját, akkor is öntözzék 
be a műtrágyát, mert a hatóanyagok a talajszem-
csékhez rögzülnek. Azért kel ilyenkor alaposab-
ban öntözni, hogy a hatóanyag minél mélyebbre 
szívódjon be. Ugyanis, ha csak éppen hogy lo-
csolnak, akkor nagyon a felszínen marad a ható-
anyag, és a gyökérzet is ide koncentrálódik, ami 
száraz időben oda vezet, hogy érzékenyebb lesz a 
fű a korai kiszáradásra. Csak figyeljék meg, hogy 
ahol régi parasztudvarokban senki nem igazán 
törődik a fűvel, ott milyen sokáig is szép tud ma-
radni az a természetes és éppen ott őshonos fű! 
Ennek pont ez az oka. Csakhogy ezt kivárni kb. 
30-35 év. Az öntözéssel kapcsolatban pedig azt 
tanácsolom, hogy tavasszal, amíg a talaj lassab-
ban szárad ki, ne öntözzenek, ha nem muszáj! 
Hadd menjen csak mélyebbre az a gyökérzet a víz 

után, mert így szintén az érzékenysége csökken!
A nyár folyamán, úgy júniusban szintén érdemes 
egy gyenge trágyázás (2 kg/100 m2 ) és a harma-
dikat pedig augusztus végén, szeptemberben. Ha 
lehet, ne tűző napos időt válasszanak ehhez!

Kertjeinkben a magokat a hűvös idő a földben 
tartotta. Szinte semmi nem kelt ki április közepé-
ig. Viszont szépen díszlik a szamóca (erre felénk 
eper). Nagyon sokan szeretik, de kevesebben 
vannak, akiknél szép is! Mi a szép eper titka? A 
tápanyag, a szerves anyag, és a megfelelő növény-
védelem. A szamóca nagyon szereti a tápanyag-
ban, szerves anyagban gazdag talajt. Ezért érés 
után, célszerű szerves trágyát bekapálni a sorok 
közé. Tavasszal a komplex műtrágya itt is a fon-
tos. Feltétlenül legyen benne Kálium! Nagyon jó 
a Voldünger, mert abban mikroelemek is vannak. 
Arra viszont ügyelni kell, hogy virágzásban lévő 
szamócást már ne műtrágyázzanak, mert a Nit-
rogén a kötődést rontja! A szamóca is szereti a 

vizet. Ha a talaját takarják, hogy a talaj víztartal-
mát megőrizzék, akkor javaslom, hogy azt tiszta 
szalmával végezzék. A gyepnyesedék is alkalmas 
erre, de csak termésérés után, mert a bomló fű 
penészedik, és az a penész megfertőzheti az érés-
ben lévő termést. 
Sokan telepítenek úgy szamócát, hogy fekete fóli-
aszövettel fedik le a talajt. Jó megoldás, de akkor 
nagyon alaposan fel kell tölteni szerves trágyával 
a területet, erős fertőtlenítést is kell végezni, utá-
na kell lefedni és úgy kell ültetni. Viszont készül-
jenek fel rá, hogy ez az ideális általában nedves, 
hamarabb felmelegedő talaj, kedvence lesz a kárt-
evőknek, az azokra odajáró vakondnak, és renge-
teg lesz egy idő után a hangya.
Egy szamóca terület a harmadik év után már elö-
regedik. Sőt, sokan vannak, aki két év, és vannak 
akik egy év után felszedik. Akik évente cserélik a 
töveket, azok korán, már augusztus elején beül-
tetik az indanövényeket, hogy azok eredjenek be, 
bokrosodjanak el. Egyébként mindegyik techno-
lógiánál ez lenne az ideális ültetési idő, és nem 
a gyakorlatban látott szeptember eleje! Az ilyen 
ültetvényeken hatalmas nagy szemű lesz a ter-
més. Akik két, vagy három évig tartják, azoknál a 
második év lesz a legbővebb termőév, a harmadik 
pedig a legízesebb. Viszont nagyon fontos munka 
az indázás is! A töveket az indanövények gyengí-
tik, ezért kb. 3 hetente az újakat le kell szedni. Így 
lesz erős a tő. 
A szamócánál lehet a termésérést előrébb hozni 
akár 3-4 héttel, ha fóliaalagutat készítenek. Álta-
lában két, esetleg három sor fölé érdemes fólia-
alagutat építeni. Fontos, hogy legalább 60-70 cm 
légtér legyen a tövek fölött, és ha melegen tűz a 
nap, akkor meg kell nyitni az alagutak oldalait, és 
csak éjszakára takarják vissza!

Növényvédelmi aktualitások:
Az egyik legfontosabb most a monília elleni vé-
dekezés a csonthéjas gyümölcsöknél! Cseresznye 
és meggy esetében a virágzás után közvetlenül, 

és utána kéthetente permetezzenek! Ekét növény 
nagy ellensége a Földközi-tengeri gyümölcslégy, 
ami már az érés előtt lévő gyümölcsbe beköltö-
zik. Amikor borsó  nagyságúak a gyümölcsök, 
már kell védekezni. Aki nagyon környezetbarát 
módon akar eljárni, az vegyen szex-csapdát, és 
a napi légyfogást nézze! Amikor az eső egy-két 
legyet befogja, kezdjen e permetezni. Két per-
metezés között pedig az élelmezés-egészségügyi 
várakozási időt vegye alapul. Ha egy szernél ez 
14 nap, akkor a 11-12. napon ismételje meg a per-
metezést.
Ribizlinél már biztos, hogy dolgozik a levélpirosí-
tó tetű. Ha a tavaszi generációkat megfogják, ak-
kor az év hátralévő részében nagy kárt már nem 
fog okozni.
Őszibaracknál figyeljék a tafrinás fodrosodást! 
Már az egészen kicsi kis levélkének a színe árul-
kodó lehet. Ha pirosas, de még nem torzult, az 
akkor is fertőzött már. Célszerű megelőzni vala-
mi rezes szerrel!
Szőlőnél az atkák elleni védelem a legfontosabb 
most, de az áttelelő lisztharmatra is érdemes fi-
gyelni. Szőlő esetében ajánlom a Quadris nevű 
szert, mert felszívódó, így a friss hajtásrészek is 
védettek, környezetkímélő, és mindegyik gombás 
betegségre jó. Általában addig érdemes használ-
ni, amíg a fürt nem záródik. Amikor az intenzív 
hajtásnövekedés megáll, akkor már elegendőek a 
kontakt (felületi) szerek használata.
Alma és körte esetében a levéltetű, a szivarsodró 
eszelény, és a hajtáshervasztó darázs ellen érde-
mes védekezni. Bármelyik felszívódó levéltetű el-
leni szer alkalmas erre. És ha mellé tesznek még 
egy kis Quadrist, akkor az összes gombás beteg-
ség ellen is megoldották a védelmet. Csak időben 
kell kezdeni!

Kívánom, hogy az időjárás segítse Önöket, és 
gyönyörködni, örülni tudjanak a kertjeiknek!

Boór Miklós



Értesítjük az ingatlan tulajdonosokat, 
hogy Balatonszemes közigazgatási területén a 2021. évi 

lomtalanítás időpontja
lakóövezertben: május 15-16-ánlakóövezertben: május 15-16-án

(lakóövezet: vasúttól délre)(lakóövezet: vasúttól délre)

üdülőövezertben: május 22-23-ánüdülőövezertben: május 22-23-án
(üdülőövezet: vasúttól északra)(üdülőövezet: vasúttól északra)

Kérjük, hogy lomjaikat kizárólag a fenti időpontban, az ingatlanjaik előtti 
területre szíveskedjenek kirakni. A könnyebb begyűjtés érdekében 

villanyveteték alá, bokros részre, fák közé lomot ne rakjanak. 
Gazdálkodó szervezetek a szolgáltatást nem veheti kigénybe.

TILOS kirakni: fát, nyesedéket, festéket, palát, gumit, egyéb építési törmeléket! TILOS kirakni: fát, nyesedéket, festéket, palát, gumit, egyéb építési törmeléket!  

LOMTALANÍTÁSLOMTALANÍTÁS

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 ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉSUTÁNFUTÓ ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ 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.


