
2014-es költségvetésekről.

Mindkét település képviselő-testülete még a februári  
ülésén elfogadta az önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletét. A testületek meghatá-
rozták a főbb bevételi forrásokat és 
a működési feladatokat, valamint a fejlesztési céljaikat.  
Az alábbiakban közzétesszük Balatonszemes 2/2014 
(II.11) sz. és Balatonőszöd 2/2014 (II.12) sz. rendeletének 
főbb adatait, a várható bevételek főbb forrásait és  
a kiadások kiemelt előirányzatait.

Az önkormányzatok főbb bevételei ezer Ft-ban

A bevételek körében minkét településnél a legnagyobb  
hányadot a helyi adók teszik ki. Ennek részletezését mel-
lőzzük, mivel következő lapszámunkban a 2013. évi költ-
ségvetés beszámoló ismertetése keretében ezt tény adat-
ként részletezzük. Egy bevételi forrás azonban kiemelendő: 
Az állami támogatás feladat finanszírozásának jellemzője, 
hogy a végrehajtás során arra a célra kell fordítani, amely-
nek megvalósításához a központi támogatás érkezett.  
Kiemelkedő jelentősége van tehát, hogy az önkormányza-
tok arra használják fel az állami támogatást amire kapták 
és olyan módon számoljanak el, ahogyan az a költségveté-
si törvényben meghatározott. Külön problémaként jelent 
meg, hogy pl. a köztemető fenntartási kiadások Balaton-
szemes esetén nem az önkormányzatnál, hanem az általa 
létrehozott „Szemesért” Nonprofit Kft-nél jelenik meg, 
amely gazdasági szervezet az államháztartáson kívül esik, 
ezért 2014-ben „csak” a minimum 100 ezer Ft támogatás 
került megállapításra, amely töredéke a tényleges felhasz-
nálásnak, vagy az egyébként leigényelhető állami hozzá-
járulásnak. Balatonőszödnél ugyanezen feladat  
1.207 ezer ft támogatással rendelkezik. A Képviselő-testü-
let a várható veszteség ellenére sem vette vissza  

a köztemető fenntartási feladatokat, minden bizonnyal azért, 
mert e feladat ellátása jelenleg jó színvonalú, amelynek  
szinten tartását, vagy javítását így lehet garantálni. Hasonló 
a közutak fenntartására vonatkozó állami támogatás is.

Főbb működési kiadások részletezése ezer Ft-ban

A működési kiadások körében Balatonőszödön intézmény 
nem működik, valamennyi feladat az önkormányzatnál 
szakfeladatonként (funkciónként) kerül felhasználásra,  
illetve a közös feladatellátásra átadott pénzeszközből kerül 
finanszírozásra. Balatonszemesen 
Balatonszemesen több intézmény is működik a Latinovits 
Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum költségveté-
sét 30.387 e Ft-tal; Balatonszemesi Közös Önkormányzati 
Hivatal 54.000 e Ft-tal a Konyha 47.304 e Ft-tal az óvoda 
társulás 47 855 e Ft-tal, a „Szemesért Nonprofit Kft  
85.000 e Ft-tal gazdálkodhat. A Közös Önkormányzati  
Hivatal látja el az évi gazdálkodás rögzítését. Az egységes 
hivatalban nincs külön gazdálkodási egység, nincs pénzügyi 
vezető, a hét elemi költségvetés könyvelése folyik feladat-
ellátási megállapodás alapján.

Főbb fejlesztési kiadások ezer Ft-ban

Balatonőszöd egyik kiemelt célja a faluház korszerűsítése. 
További feladat, hogy a megnövekedett szabad strandon 
javuljon a szolgáltatás színvonala. 
Balatonszemesen mindenekelőtt az orvosi rendelő építése 
van célként kitűzve. Meghatározott pénzügyi keretek  
között folytatódhat az iskola alatti terület rendezése.  
Felújításra kerül a hivatal és az Ady utcai sportöltöző, 
mindkettő pályázattal.

Dr. Valkó Zsuzsanna

Bevételek megnevezése Balaton-
szemes

Balaton-
őszöd

intézményi működési b. 57 500 5 000

sajátos működési bevétel (Helyi adók) 218 000 34 500

Feladatalapú állami támogatás
központosított
egyéb állami

130.038
2.950
73 616

24 188
1 442

támogatás értékű bevét.
átvett pénzeszköz működésre
fejlesztésre átvett pénzeszköz

12 481
20 250

7 398

Kölcsön visszatérülései 1 800 146

előző évi pénzmaradvány igénybevétele
- Működési célra: 
- fejlesztési célra:

100 450
2 000
98 450

40 326
19 326
21 000

Mind összesen. 617 085 113 000

Bevételek megnevezése Balaton-
szemes

Balaton-
őszöd

a személyi juttatások 94 809 16 300

munkaadókat terhelő járulékok 24 834 2 700

dologi jellegű kiadások 170 743 34 000

átadott pénzeszköz 171 015 14 000

általános tartalék 35 184 25 000

Mind összesen. 496 585 92 000

Bevételek megnevezése Balaton-
szemes

Balaton-
őszöd

Beruházások 94.800 20 000

Felújítások 21.400

Lakosságnak átadott pénzeszköz 1 800 1 000

Ingatlanvásárlás 2 500

Mind összesen. 120 500 21 000
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szálláshelyekről…

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szálláshely szolgáltatási 
tevékenységet végző magánszemélyek számára korábban 
tájékoztatókat fogalmazott meg a honlapján, melynek leg-
lényegesebb eleme, hogy a korábbi szakmai jegyzék sze-
rinti szJ 552002 Fizető vendégellátás, illetve az 552005 
Falusi szállások körébe tartozók Önálló Vállalkozói Tevé-
kenységi jegyzék (övtJ) szerinti száma: 55.2006 - (más-
hová nem sorolt) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szol-
gáltatás körébe tartozóra változott.
ennek alapja a 36/2011 (XII.23) kIM rendelet volt, 
melynek melléklete a 6/2014 (I.29) kIM rendelettel tel-
jes egészében kicserélésre került. A változás 2014. feb-
ruár 1-től lépett hatályba. Az új melléklet külön jelöli 
pl. az 552011 Falusi szálláshely- szolgáltatást. 
Az új KIM rendeletben továbbra is tartalmazza a 559001 
Egyéb szálláshely szolgáltatás…tevékenységet is. A 
48/2013. (XI. 15.) NGM 1.sz. melléklete tartalmazza a 
Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel 
eleget tenni kötelezettek körét, amelyekben szerepelnek az 
55.2 … -es tevékenységi körök és sok kérdés merül fel, 
hogy Javasoljuk, hogy sajátos bevételszerző tevékenysé-
géről a NAV illetékeseitől időben érdeklődjenek annak 
érdekében, hogy a tevékenységük körüknek, az önök 
jogosultságát biztosító okmányok szerint kell-e, és ha 
igen milyen intézkedést kell tenniük. helyesen van-e a 
tevékenységi kör bejelentve, milyen bizonylatot kell ki-
állítani annak érdekében, hogy szabályosan járjanak 
el. Mint a fenti - a jogszabályok szűk körét érintő - pár so-
ros cikkből is látható, a kérdés olyan összetett (bevételi 
összeghatártól, személyi jövedelemadó és ÁFA törvények-
kel is kapcsolatos összefüggő stb.) kérdés, amelyre szak-
ember segítségét kell igényelni. Állásfoglalás kérésünket 
megküldtük a NAV részére és válaszuk megérkezését kö-
vetően - remélhetőleg a következő lapszámunkban - mi is 
folytatjuk írásunkat és közzétesszük az adóhatóság állás-
pontját.

dr. Valkó Zsuzsanna

társAdAlMI és cIvIl szervezetek 
táMogAtásA

Mint korábban arról hírt adtunk mindkét kép vise-
lő-testület törvényi kötelezettségének eleget téve meg-
alkotta az átadott pénzeszközökről szóló rendeletét. Fő 
szabály, hogy a múlt évi támogatások elszámolását kö-
vetően kerülhet sor az ez évi támogatás igénybevételé-
re. A rendelet melléklete szerint megállapodást kell 
kötni a támogatások kiutalása előtt.
sportegyesületek és civil szervezetek  /non profit/ támogatása

Balatonőszöd önkormányzata eredeti előirányzatában a 
Református és a Római Katolikus Egyház mellett a 
Dél-Balatoni FC támogatását irányozta elő. Az óvoda 
alapítványának támogatása (gyermekek kirándulása) 
hagyományosan természetben történik.

dr. Valkó Zsuzsanna

szelektÍv hUllAdékgyŰJtésről!

Balatonszemesen 2014. január 1-től új közszolgálta-
tó gyűjti a szilárd hulladékot. 
A Pelso-koM Nonprofit hulladékgazdálkodási 
kft székhelye és levelezési címe: 8693 Lengyeltóti, 
Zrínyi u. 1-3. /Postafiók: 37) Az ügyfélszolgálat is itt 
működik, amelynek nyitvatartása: Hétfő: 7.3o – 20.oo 
Kedd-Szerda-Csütörtök-Péntek: 7.3o -16.oo; telefon, 
fax: 06-85/530-076, 06-85/530-077 e-mail: info@pel-
sokom.hu. Bővebb információ: http://pelsokom.hu/
2014. márciusától a Pelso-Kom Kft a szolgáltatási terü-
letéhez tartozó minden településen bevezette a zsákos 
szelektív hulladékgyűjtést. A szolgáltató kérésére igye-
keztünk minden lakóház tulajdonosának eljuttatni a fel-
iratos gyűjtőzsákot, amelyben együtt lehet gyűjteni a 
következő hulladékokat:
•  Papírhulladékok: újságpapír, folyóirat, prospektus, 

könyv, boríték, füzet, hullámpapír, papírzacskó, 
nyomtatópapír stb.

•  Műanyaghulladékok: PET palackok, tiszta mű-
anyag fóliazsákok, bevásárlótáskák, kozmetikai- 
mosószeres flakonok 

•  Italos dobozok: sörös- üdítőitalos alumínium dobo-

zok, papír-műanyag-fém kompozit üdítős- illetve 
tejesdobozok (tetrapack)

A hulladékok összelapítva és kimosva kerüljenek a 
zsákba! A nagyobb papírdobozokat a zsák mellé kell 
kitenni a gyűjtés napján! 
NeM kerülhet a zsákba: üveghulladék, olaj- és zsír-
maradvány, ételmaradék, zöldhulladék, háztartási sze-
mét, gyógyszertartó doboz, stb….
Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokkal teli 
zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé 
közterületre, jól látható helyre helyezze ki!
A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsáko-
kat biztosít a szolgáltató.
Amennyiben a feliratos szelektíves zsákok megtelné-
nek, úgy bármilyen más, átlátszó zsákot (pl. reklámsza-
tyor) használhatnak e célra.
Az üdülő ingatlan tulajdonosai részére a zsákok akkor 
kerülnek ki, amikor a szállítási szezon megkezdődik. 
Bővebb információ: http://pelsokom.hu/ Internetes fe-
lületen olvasható.
A fentiek miatt Balatonszemesen megszűntek a szelek-
tív gyűjtőhelyek 
Balatonőszödön a szelektív gyűjtés változatlan módon 
az arra kijelölt gyűjtőpontokon történik.

1. Derűs Ősz Nyugdíjas Egyesület 200 

2. Egészséges Szemesi Óvodásokért Al. 100 

3. Községi Sportegyesület 5 000 

4. Dél- Balaton FC 3 000 

5. Berbence Hagyományőrző Egyesület  

6. Tehetséges Hátr. Helyz. 100 

7. Sifoki Állatvédő Alapítvány  

8. Vöröskereszt 100 

9. Latinovits Alapítvány 500 

10. B.szemes- B.őszöd Bűnmegelőzési Egy. 50 

11. Református Egyház 100 

12. Mentőállomás Balatonlelle  

13. Katolikus Egyház 100 

14. Evangélikus Egyház (imaház felújítás) 100 

15. Tűzoltóság 100 

16. Horgászegyesület 50 

17. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 50 

18. Katasztrófavédelem 150 

19. Tartalék 100 

összesen: 9 800 

Füstölgés…

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2014. január 1-i 
hatállyal megalkotta az avar és kerti hulladék elégetésére 
vonatkozó rendeletét. Tűzgyújtás előtt kérjük tájékozód-
janak, hogy nincs-e országos tűzgyújtási tilalom. Ameny-
nyiben nincs országos tűzgyújtási tilalom fő szabály: 
„A kerti hulladék égetését elvégezni  minden év február 
15-e és június 1 között, valamint október 15-e és novem-
ber 30 közötti időszakban történhet:
családi lakóházas övezetben: kizárólag hétfő és pén-
teki napokon 9-19 óra között
üdülő,- hétvégi házas övezetben: szombaton 9-17 óra 

között lehet, szélcsendes időben, kellően száraz avar, 
kerti hulladék esetén. „
kérjük a kerti hulladék és avar égetése során vegyék 
figyelembe és tartsák tiszteletbe a szomszédos ingat-
lan tulajdonosainak jogait. 
Minden település önkormányzati rendelete 2013. jú-
lius 1-től egy közös /Nemzeti Jogszabálytár/ Interne-
tes felületen érhető el: www.njt.hu, ahol a 2014. évben 
hatályos rendeletek községsorosan kereshetők ki ! A 
fenti rendeletünk megtalálható itt:
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg9ed2dr-
9eo6dt5ee4em9cj6bz5bw2cb3cb0cc1g

dr. Valkó Zsuzsanna

válAsztásról előzeteseN

Április 6-án Országgyűlési választásokra kerül sor.  
A szavazóhelyiségek helye és területi beosztása nem 
változott! Balatonőszödön a Faluházban,  
Balatonszemesen az un. kastélyiskolában és a  
Művelődési házban adhatják le szavazataikat reg-
gel 6 és délután 19 óra között. A központi névjegy-
zék alapján minden választópolgárnak értesítést 
kellett kapnia. Fontos továbbá tudni, hogy aki  
a szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodik 
április 4-én du. 16 óráig kérheti az igazolást.  
A központi névjegyzék alapján bárhol tartózkodik: 
szavazni a lakcím szerinti jelöltekre lehet !
kérjük ne feledjék, hogy személyazonosságuk és 
lakcímük igazolása érdekében az alapokmányok be-
mutatása kötelező ! A szavazatszámláló bizottságok 

Előzetesen jelezzük, hogy május 25-én Európai  
Parlamenti választásokra kerül sor. 

dr. Valkó Zsuzsanna

közérdekŰ INForMácIók, rövId hÍrek:

loMtAlANÍtás MÁJUS MÁSODIK FELÉBEN! 
Pontos idejéről és a gyűjtés helyéről következő lapszámunkban, a hirdetőtáblákon hirdetményként és 
a honlapokon /www.balatonszemes.hu; ill. www.balatonoszod. hu / pontos információkat közlünk. 
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MárcIUs 15-e A BAlAtoNszeMesI  
NyItNIkék óvodáBAN

Sokunkban felmerül a kérdés, vajon mit ért meg egy gyermek 
az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeiből, 
szükség van-e egyáltalán arra, hogy óvodai keretek között is 
megemlékezzünk a magyar történelem eme jeles napjairól. A 
válasz: igen, hisz ők is a nemzetünk részei, és felnőttként is 
emlékezni fognak majd, csak egy kicsit másként. 
Nem volt célunk sem a gyerekek rémisztgetni a múltbeli 
harcok kapcsán, sem az, hogy számukra teljesen idegen és 
érthetetlen dolgokról halljanak. A célunk az volt, hogy az ő 
nyelvükön, játékokkal ismerkedjenek meg az ünnepkör jel-
képeivel, szereplőivel, kellékeivel, neves eseményeivel.
A ráhangolódásban és a beszélgetés indításában segített a 
csoportszobák, öltözők feldíszítése az ünnepre. A gyerekek 
elhozták március 15-ével kapcsolatos huszáros könyveiket, 
játék katonáikat, fakardjaikat, puzzle kirakót, kokárdákat.
Az ünnepet megelőző héten három szín dominált az ábrá-
zolásban (piros, fehér, zöld). A nagyobb lányok „reggeltől 

estig” fontak –ostort, hajba-és masninak való szalagot. Ko-
kárdát színeztünk, zászlót festettünk, huszárokat, pártát 
színeztünk, papírcsákót és békegalambot hajtogattunk. 
Sokféle technikát és ötletet ötvöztünk a fenti három színt 
használva. Szülői segítséggel ágyú is készült.
Várakat építettünk, lovaztunk, karikával fakardra célba 
dobtunk, kardoztunk, katonai indulókat hallgattunk 
CD-ről. A gyerekek dobszóra meneteltek, katonásat ját-
szottak. Hallgattuk a Magyar Himnusz zenéjét, szövegét, 
ami a gyerekek jó részének már ismerős volt. Katonás ver-
sikéket, mondókákat tanultunk, a nagyok Petőfi Sándor 
Nemzeti dal c. versének egy részletét is megtanulták. 
Közös megemlékezésünket az óvoda közösségi helyiségé-
ben tartottuk, a gyerekek rövid ünnepi műsorral (versekkel, 
dalos-kapus játékkal) készültek. Az óvó néniknek is volt né-
hány meglepetése: Andi néni furulyázott egy gyerekek által 
is ismert katonás dalt, Noémi néni pedig elénekelt két jól is-
mert indulót (Huszárgyerek, A jó lovas katonának). 
A megemlékezést közös játékkal folytattuk. A gyerekek 
szabadon választhattak többféle lehetőség közül. Ábrázo-
ló, építkező és mozgásos, ügyességi játékokban vehettek 
részt kedvük szerint.
A legkedveltebb játék a kötélhúzás lett. Fiúk-lányok pró-
bálták egymás erejét összemérni. Meglepő mozzanat volt, 
amikor a középsős fiúk nem boldogultak a középsős lá-
nyokkal, és az óvó nénik, dajka nénik segítsége kellett ah-
hoz, hogy valamerre „elbillenjen” a küzdelem. 
A gyerekeknek feltűnt óvodába jövet-menet, hogy a falu is 
készült erre a napra a nemzeti színű zászlók kifüggesztésével. 
A nap zárásaként mindhárom csoporttal közösen elsétál-
tunk a falu központjában található emlékműhöz, ahol ki-
tűztük zászlóinkat, ezzel is tisztelegve a szabadságharcban 
elhunyt magyar katonák iránt. 

Mórocz Noémi

lAtINovIts zoltáN MŰvelődésI ház hÍreI
Új szerepben

Hat évvel ezelőtt, a férjem révén kerültem Budapestről 
Balatonszemesre. Rövid időn belül megszerettem az itte-
ni életet, és egyre több embert ismertem meg.  A kultúr-
ház dolgozójaként az elmúlt két évben már szervesen 
részt vettem a falu, illetve a művelődési ház életében, ám 
most március 15-től új szerepben, mint megbízott igazga-
tó kerültem az intézmény élére. Eddigi feladataim 
(IKSZT pályázat programjainak szervezése és adminiszt-
rálása, TÁMOP pályázat, Könyvtár, internetes felülete-
ink állandó naprakészen tartása, plakátok szerkesztése…

stb.)  mellé most társult a Múzeum vezetése, a Hírmondó 
szerkesztése, és az igazgatói feladatok ellátása – azaz a 
művelődési ház áprilisi, májusi, valamint teljes nyári 
programjának megszervezése. Ugyan a megbízásom 
csak május 31.-ig szól, az intézményt nem adhatom át 
úgy a június 1-jén újonnan idekerülő vezetőnek, hogy ne 
lenne leszervezve minden egyes program a nyár végéig. 
Nem titok, hogy sok téren még nincs tapasztalatom, de 
minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy 
megfeleljek a feladatnak! Sokszínű programkínálattal fo-
gok azon dolgozni, hogy mindenki megtalálja a saját íz-
lésének megfelelő színvonalas programokat!

Mórocz Zsófi

ovIsok A MŰvházBAN

Március 19-én reggel a nagycsoportosokkal tavaszi fű-
fejeket készítettünk. A remekműveket kéretik otthon 
szorgalmasan locsolni, hogy szép hajuk nőjön! :)Köszö-
net minden nőnek, aki használt harisnyájával hozzájá-
rult a programhoz. :)

Mórocz Zsófi

MŰvelődésI ház vezető váltásáról…

2009 márciusában 5 éves határozott idejű megbízást kapott 
Róka László az intézményvezetői feladatok ellátására. A 
meghirdetett állásra 5 pályázat érkezett. A pályázók közül 
egyeseknél a szakirányú végzettség, mások esetében a 
szakmai gyakorlat hiányozott, míg voltak olyan pályáza-
tok, amelyek formai okok miatt nem feleltek meg a feltéte-
leknek (pl.: hiányozott a végzettség szabályok szerinti hite-
lesítése, vagy szakmai gyakorlat munkáltatói igazolása 
stb.)
Egyedül a volt igazgató pályázata felelt meg valamennyi  
kritériumnak. A pályázati eljárást a Képviselő-testület 
eredménytelennek hirdette ki és újból meghirdetni rendel-
te. Az új hirdetés a www.balatonszemes.hu honlapon is ol-
vasható. A döntés kommentálása nélkül néhány informá-
ció: A pályázatok elbírálására rendkívüli ülés keretében 
zárt tanácskozáson került sor. 
A döntésre jogosultak a lejárt megbízatású intézményveze-
tőt felmentették közalkalmazotti jogviszonya alól. A dön-
tés kommentálása nélkül ide kívánkozik, hogy bár voltak 
súlyos hibák, de pezsgő kulturális élet alakult ki, számtalan 
új program indult melyért a méltatlan viták helyett: köszö-
net illeti a volt igazgató urat. 
A Képviselő-testület az új hirdetmény elbírálásáig, május  
31-ig Mórocz  zsófiát bízta meg az intézményvezetői fel-
adatok ellátásával. Nem lesz könnyű feladat, hiszen a nyá-
ri feladatokat ebben az időszakban kell előkészíteni. Kí-
vánjuk, hogy eredményesen feleljen meg a kihívásnak. 

dr. Valkó Zsuzsanna

szÍNJátszó verseNy

Április 12-én szombaton Balatonszemesen rendezzük 
meg az idei Weöres Sándor Gyermek-
színjátszó Találkozót. A verseny 
10órakor kezdődik. Az esemény 
nyitott, így ezúttal is szeretettel 
hívunk minden kedves érdek-
lődőt, aki kedveli a színházat, 
színjátszást! A versenyen in-
dul a Szemesi Művészeti Ta-
noda színjátszó csoportja is! 
Szurkoljunk nekik együtt, és 
részvételünkkel támogassuk őket!

Mórocz Zsófi
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egészségfejlesztési mozgásprogramok

A programokon való részvétel ingyenes!
Mórocz Zsófi

egészségfejlesztési szűrőprogramok, tanácsadások

helyszín: Balatonszemes Művelődési Ház, 
Földszinti kamaraterem
A programokon való részvétel ingyenes!

Mórocz Zsófi

A MAgyAr BAJNok: kertész BálINt

 Ifjú karatékánk az idén sem adja alább a dobogó legfelső 
fokánál, már ami a versenyeket illeti. Pedig időközben 
korosztályt is váltott, mert hogy egy évvel „öregebb” lett, 
így már a 12-13 éves korosztályban versenyez.
Az év első versenyén a Diákolimpián februárban rögtön 
elhozta az első helyért járó aranyérmet, majd következett 
a Nemzetközi Tatami Team Kupa, ahol egyetlen magyar-
ként állhatott a dobogó 3. fokára. Majd ezt követte Báta-
széken, a Széki Kupa, ahol ugyancsak első helyezett lett.
Március 23-án rendezték meg hatvanöt egyesület csak-
nem 600 versenyzőjének részvételével Mogyoródon a 
karatésok 2014-es magyar bajnokságát, amelyen a bala-
tonszemesi Kertész Bálint a haladó kategóriában bizo-
nyult a legjobbnak, miután a döntőben 5-0-ra nyert a ba-
latonboglári Kauer Andrással szemben.
Az eredményeket elnézve, szinte biztosak lehetünk ben-
ne, hogy nem ez volt az utolsó verseny, ahonnan Bálint 

éremmel tért haza. Sokat fogunk még hallani róla!
hajrá Bálint, további sok sikert!
talán nem csak a magam nevében mondhatom,  
Balatonszemes büszke rád!

Komáromi Kriszta

Balatonszemes

Hétfő 8.00-9.00 Pilates (művház színházterem)

Kedd 9.00-10.00 Zumba (művház színházterem)

15.00-16.00 Aqua Zumba (OTP Üdülő)

16.00-17.00 Gyermek társastánc (művház emeleti pr.t.)

Szerda 16.00-17.00 Pilates (művház színházterem)

Csütörtök 15.00-16.00 Aqua Zumba (OTP Üdülő)

16.00-17.00 Gyermek társastánc (művház emeleti pr.t.)

19.00-20.00 Zumba (művház színházterem)

Balatonőszöd

Hétfő 9.30-10.30 Gyógytorna (művház)

Szerda 14.30-15.30 Gyógytorna (művház)

Időpont téma

2014. április 8. (kedd) 10:00-14:00
                                     14:00-18:00 

Túlzott alkoholfogyasztás
Krízishelyzet

2014. április 10. (csütörtök) 16:00-17:30
Dohányzás leszokás támo-
gatás

2014. április 22. (kedd) 13:30-15:30 Érzékszervi szűrés (hallás)

2014. május 30. (péntek) 16:00-18:00 Érzékszervi szűrés (látás) 

kFt hÍrek

A közelmúltban kollégáink már megkezdték a tavaszra 
való felkészülést.
Szépkilátó sétányon még az ősszel elmaradt lombsepré-
sek is lassan a végéhez érnek.
A tavaszias idő beköszöntével főleg a hétvégeken már 
megtelnek Zöld Pontjaink is, hiszen megkezdődtek a fa-
metszések, lombseprések, fűnyírások, sövény 
nyírások. Természetesen MAN teherautónk 
folyamatosan szállítja el a lerakókból a fel-
halmozódott nyesedékeket. Azonban itt 
szeretnénk újra felhívni a lakosság és az 
üdülőtulajdonosok figyelmét arra, hogy a 
Zöld Pontokat rendeltetésszerűen hasz-
nálják és csak zöldhulladékot helyezzenek 
el! A háztartási kommunális hulladék, illet-
ve a feleslegessé vált lomok „véletlenszerű” 
elhelyezése nem csak nem korrekt viselkedés, de 
ugyanakkor rengeteg plusz munkát is jelent kollégáinknak.
Csapatunk több tagja, már jó ideje a tavalyi évhez ha-
sonlóan a téli segélyfák összegyűjtését végzi, amelyet 
az önkormányzat és a SEFAG Zrt megállapodása nyo-
mán egy kijelölt erdőterületről fogunk a közeljövőben 
beszállítani.
Ezzel kapcsolatos telephely bővítésünk is, amellyel már 
ugyancsak végeztek kollégáink, annak érdekében, hogy 
a beszállított fát rendesen el lehessen helyezni.
A szeles időjárás, a vízszint emelkedése a partra sodort 
nem kevés uszadékot is, melynek eltakarítását munka-
társaink szintén folyamatosan végzik.
Időközben pótoltuk a Szedres és a 7-es főút keresztező-
déséből ellopott tükröt is, amely a járdán közlekedő 
gyalogosoknak és bicikliseknek, valamint az autósok-
nak nyújtott segítséget abban, hogy jobban lássák egy-
mást, megelőzve ezzel baleseteket.
Folyamatosan segítjük a munkát a záportározó föld-
munkáinál is.

Nemzeti ünnepünkre kitakarítottuk központi emlékhe-
lyeinket is, az ágyásokat gyomtalanítottuk.
Idén március 15-én ugyan hó nem esett a Balaton 
partján, így munkatársainknak sem kellett havat la-
pátolnia. viszont ahogy a meteorológia megjósolta, a 
nagy szél - helyenként 90 km/h - ideért, ezzel jelentő-
sen felborzolva a Balatont.

Végigjárva a balatonszemesi partszakaszt meg-
állapítható volt, hogy kollegáinknak lesz 

munkája bőven az uszadék és egyéb szemét 
eltakarításával. A legtöbb uszadék a Hul-
lám utcai strandon illetve a Berzsenyi 
utca közvetlen Balaton parti szakaszán 
keletkezett, de a többi partszakaszon is 
volt munka bőven. 

Víz alatt volt a Hullám utcai strand egy ré-
sze, illetve a Vasvári Pál utcai strand majd-

nem egésze. 
És ha tavasz, akkor itt van a tavaszi munkák ideje.  
Cégünk is már javában készül a szezonkezdésre. Új kül-
téri szeméttárolókat gyártunk, megkezdtük parkjainkon 
a fűnyírást, elkezdtük a fapótlásokat, murvás útjainkon 
is megkezdtük a felújítást, új és látványos virágágyáso-
kat készítünk, kicseréljük útbaigazító tábláinkat. És  
tovább, tovább.....

Itt szeretnénk felhívni a lakosság és az üdülőtulajdono-
sok figyelmét arra, hogy cégünk szerződést kötött a Pel-
so-Kom Nonprofit Kft-vel, amelynek értelmében áru-
síthatunk háztartási többlet hulladék elszállítására 
szükséges zsákot. A zsák irodánkban megvásárolható 
bruttó 560.- Ft/darab áron, amely díj már tartalmazza az 
ártalmatlanítás díját is.
Irodánk nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 7.30-15.30-ig.

Komáromi Krisztina

kAtolIkUs PléBáNIA hÍreI

Nagyböjtben keresztúti ájtatosságokat tartunk, kérve 
az értünk keresztet hordozó Jézus Krisztust, hogy a mi 
megpróbáltatásainkban, kereszthordozázusnkban is áll-
jon mellettünk, feltámadása vigaszában, örömében, ere-
jében is részesítsen minket. Keresztutat végzünk temp-
lomainkban Balatonőszödön csütörtökönként 17,30-tól, 
Balatonszemesen péntekenként 17,30-tól
Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk Balatonőszödön 
március 27-én csütörtökön; Balatonszemesen 28-án, 
29-én (pénteken és szombaton). Mindhárom nap 17,30-
tól gyónási lehetőség lesz, 18,00-tól szentmise. Gyónási 
alkalmakat és a lelkigyakorlatos beszédeket Nikli Zsolt 
gamási plébános tartja. 

04.13. virágvasárnap barkaszentelés, passió 
– 10,00 Balatonszemes; 11,00 Balatonőszöd; 
04.17. Nagycsütörtök ünnepi szentmise az utolsó 
vacsora emlékére – 18,00 Balatonszemes 
04.18. Nagypéntek Passió, kereszthódolat, áldozás 
– 18,00 Balatonszemes
04.19. Nagyszombat Húsvét Vigíliája, feltámadási 
szentmise, körmenet – 19,30 Balatonszemes
04.20. húsvétvasárnap 10,00 Balatonszemes; 
11,00 Balatonőszöd; 
04.21. húsvéthétfő 10,00 Balatonszemes
04.27. Irgalmasság vasárnapja – elsőáldozás 
10,00 Balatonszemes

Tomanek Péter

ÁCS- TETŐFEDŐ és ASZTALOS munkák. 

Harmadás Kornél - Hágovas Családi Kft.
 

Bővebb információk, fényképes referenciák 
a harmadasteto.blogspot.hu honlapunkon található.

 
Amennyiben felkeltettem érdeklődését kérem, hívjon az alábbi telefonszámon: 

06/20-886-87-80

Izomlazító, regeneráló, egészségmegőrző, frissítő masszírozás azoknak, 
akik felfrissülni vágynak, vagy mozgásszervi panaszaik vannak.

• Hát- váll- derék fájdalomcsillapítás masszázzsal
• Aromaterápiás masszázs
• Svédmasszázs
• Talpmasszázs

Törődjön egészségével, és hívjon bizalommal!
Információ/előjegyzés: 

+36 30 382 5123 (9-17 óráig) *(Csak masszázs!)
E-mail: simon.livia79@gmail.com

Balatonszemesen és 15 km-es vonzáskörzetében! 
*(5 km-ig díjmentes kiszállással!) Simon Lívia - Gyógymasszőr

Fizikai közérzetet javító
S V É D-frissítő M A S S Z Á Z S Gyógymasszőrtől!
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Balatonszemes-Balatonőszöd Községek 
független időszaki kiadványa 
Megjelenik havonta 800 példányban
Lapalapítók: Balatonszemes és Balatonőszöd 
Községi Önkormányzatok Képviselő Testületei
Nytsz:2.2/7424/2/2000
A szerkesztőség vezetője: Mórocz Zsófia 
Szerkesztőbizottság: Boór Miklós, 
Szentiványi Jánosné, Kertész Adél, 
dr. Kelemen Csilla,
Komáromi Krisztina
Tördelő: By Line Kft.
Nyomda: By Line Kft.
Felelős vezető: Zsolnay Csaba
A szerkesztőség a beküldött írásművek tartalmi, 
stiláris hibáiért felelősséget nem vállal.
Elérhetőség: oszod.szemes.hirmondoja@gmail.com

ANyAköNyvI hÍrek A hátoldAlrA!

elhunytak:
Petrus János 1959.08.09.-2013.12.30.
Kránicz József 1943.08.08.-2013.12.28.
Szabó Béla Ferencné 1951.06.11.-2014.01.03.
Horváth Vendelné 1916.08.20.-2014.01.14.
Tóth János 1944.07.24.-2014.02.06.
Valkó Lajos 1927.03.07.-2014.02.21.
Nagy András Józsefné 1946.01.07.-2014.02.04.
születtek:
Málnási Molli 2014.01.03.
anyja: Csőke Zsuzsanna
apja: Málnási Norbert
Göntzöl Attila László 2014.01.19.
anyja: Péter Izabella
apja: Göntzöl László
házasságot kötöttek:
Bévárdi Zoltán-Vincellér Mónika  2014.02.15.
Karádi Szabolcs-Cziráki Melinda 2014.03.08.


