
2014. július 17-én 19 órakor tartották Balatonszemes 
Községi Önkormányzat kiemelt nyári rendezvényének, 
a Szemes Fesztiválnak az ünnepélyes megnyitóját a Ze-
nepavilonnál, melyre  a szervező cég képviselője, Sel-
meczi Ágnes sajnálatos módon részemre  meghívót nem 
küldött.
A fesztivál programjait hirdető szóróanyagokon sem 
szerepeltem mint előadó, így a korábbi évek hagyomá-
nyaihoz képest köszöntőmet nem tudtam elmondani 
Önöknek, illetve a rendezvényre érkezett vendégeknek.
Ezért ezen az újságon keresztül szeretném megosztani 
köszöntő gondolataimat.
 
TiszTelT Hölgyeim és Uraim,

Kedves Vendégeink,
Szeretettel köszöntök mindenkit, kicsit nagyot, időset 
és fiatalt, aki ellátogatott hagyományos, immár husza-
dik éve megrendezésre kerülő Szemes Fesztiválra.
Köszönöm a szervezőknek, Selmeczi Ági és csapatának 
azt a munkát, erőfeszítést, hogy energiát nem sajnálva 
dolgoztak azért, hogy részesei lehetünk ezen a hétvégén 
egy, csodás élményekkel teli kulturális fesztiválnak. 
Büszkén mondhatom el, hogy az elmúlt évek alatt ez az 
önkormányzati rendezvény egy rangos és népszerű ba-
latoni fesztivál lett, ami a huszadik születésnapja alkal-
mából gazdag élményekkel és programokkal várja, 
mind a helyi és üdülő lakosokat, mind a településre ér-
kező vendégeket.
Úgy gondolom, hogy egy Balaton parti, idegenforga-
lomból élő község életében nélkülözhetetlen szerepe 
van a hasznos és tartalmas kulturális programoknak, 
melyek élettel töltik meg a községet és ezáltal a fejlő-
désnek utat nyitnak.
Jó példa erre ez a fesztivál, hiszen ezekben a napokban 
az itt tartózkodók száma megtöbbszöröződik, az élet 
felpezsdül.
Balatonszemes mindannyiunk otthona. Hiszen vagy 
ezen a településen éljük mindennapjainkat, vagy akár 
csak a szabadidőnket töltjük itt, de itt neveljük gyere-
keinket, itt szórakozunk, itt szeretünk, itt keressük a ke-
nyerünket, ide kötnek minket szüleink és azt szeretnénk, 
ha unokáink is úgy ragaszkodnának majd ehhez a tele-

püléshez, amilyen odaadással mi kötődünk itt minden 
utcához, épülethez, a Balaton parthoz.
Mindannyiunknak együtt kell azon dolgozni, egymás-
hoz alkalmazkodva, hogy Balatonszemesen jó legyen 
élni, alkotni és községünk fejlődő,gyarapodó település-
sé váljon. Ezért dolgozom, ezért kell közösen dolgoz-
nunk. 
Ez a családbarát, kulturális fesztiválunk és a többi ha-
sonló színvonalas rendezvényeink attól olyan szépek, 
hogy rólunk is szólnak. Hiszen a sok program kavalkád 
mellett a mi életünk is megtölti tartalommal ezeket a 
napokat. Mindig igyekszünk felejthetetlen kulturális 
csemegét nyújtani, élményekben gazdag időtöltést, ki-
kapcsolódást biztosítani minden korosztály számára. 
Fontosnak tartjuk, hogy akik ha messze is utaznak Bala-
tonszemesről, ott őrizzék a fejükbe a szép, helyi emlé-
keket, a szemet kápráztató látványt, mindenkit jó érzés-
sel töltsön el megpihenni az árnyat adó fák tövében, 
vagy sétálni a hangulatos naplementében a parton és ez 
mellett legyen az zenei, képzőművészeti program érté-
ket teremtsen a községben.
A Szemes Fesztivál immáron már nemcsak egy élmény, 
hanem egy érzés is. Sok ilyen és ehhez hasonló rendez-
vény, kulturális fesztivál megszervezéséhez nyújt jó 
példát a két évtizedes múltja. Fesztiválunk igazi pezs-
gés, igényes és színvonalas kikapcsolódás, amiből nem 
szabad kimaradni, amibe érdemes bekapcsolódni, a ré-
szévé válni. 
Ez a jubileumi rendezvény nagy tradíciókkal rendelke-
ző eseménysorozat. Méltán népszerű szabadtéri rendez-
vényeivel és meghívott előadóival régen kivívta az itt 
élő és idelátogató emberek rokonszenvét, érdeklődését.
A nyár közepén, nagy kánikulában olyan kikapcsoló-
dást és felhőtlen szórakozást jelent, ami üdítőleg hat, és 
színvonalas érdekes produkciókat lát a helyi közönség.
Kívánok Önöknek a fesztivál napjaira felejthetetlen, jó 
szórakozást.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Takács József
Polgármester
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KedVes OlVasó! KedVes leendő 
láTOgaTóinK, KedVes szemesieK!

Mint a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeum új vezetője köszöntöm Önöket. Bár 
ismeretlenül jöttem, nem vagyok idegen ezen a tájon: bala-
tonbogláriként magam is a Balaton és Somogy tündérkert-
jének szülötte vagyok. Lokálpatriótaként igazgatói pályáz-
atomban a közösségi részvételre épülő, egy, a községért 
tenni akarók cselekvő szerepvállalásával működő intéz-
mény kialakítására vállalkoztam. Hiszem, hogy közös cél-
jaink elérésének záloga a nyitottság és partnerközpontú-
ság. A „Szemesért” végzett munka nem képzelhető el a 
helybéliek s a helyi kötődésűek bevonása nélkül: elsősor-
ban a közösség érdekeit és igényeit szem előtt tartva sze-
retnék tenni a községért. Eddigi pályám fókuszában a nyílt, 
szakmai alapokon zajló párbeszéd, az együttes érdek és a 
fejlesztési munka állt, melyet most megőrzendő értékként 
kívánok Balatonszemesnek ajánlani. Gondolom, sokan te-
szik fel a kérdést, hogy honnan, mi szél fújt erre? Eddigi 
utam egy tapasztalatszerző „kirándulásként” is felfogható. 
Balatonbogláron láttam meg a napvilágot, középiskolai ta-
nulmányaimat Kaposváron végeztem, majd Pécsett diplo-
máztam mint okleveles vizuális nevelőtanár. Középiskolás 
éveimtől fogva aktív tagja voltam a Boglári Ifi klubnak, 
majd alapítója voltam a térségben máig is jelentős közös-
ségi kulturális munkát végző Helyiérték Egyesületnek. So-
kat dolgoztam a balatonboglári Városi Kulturális központ 
külső munkatársaként is. Itt kerültem szorosabb kapcsolat-
ba az ifjúsági közösségfejlesztéssel és a kulturális prog-
ramszervezéssel. Ez időszakban számos klubesemény, 
koncert, fesztivál, tábor és kiállítás, szakmai rendezvé-
nyek-konferenciák megvalósításában vehettem részt. A 

diploma megszerzését követően Budapestre költöztem, 
ahol az ELTE kulturális menedzserképző programján 
2005-ben szereztem meg a szakvizsgámat. Ekkor szabad-
úszóként dolgoztam a kultúra számos területén. 2008-tól a 
Nemzeti Művelődési Intézet jogelődjénél képzőművészeti 
szakreferenseként országos hatókörű amatőr művészeti 
programokat koordináltam. A 2012-es intézményi átszer-
vezést követően a közművelődés új országos területi fel-
adatellátó rendszerének kiépítésében vállaltam szerepet a 
megyei módszertani osztály vezetőjeként. Ez a munka 
olyan hivatali feladatokkal is járt, amely csekély lehetősé-
get adott a gyakorlat központú tevékenységekre és a mun-
kakapcsolatokon túlmutató személyes beszélgetésekre. 
Távol kerültem attól a tereptől, amely a kreatív együttmű-
ködések lehetőségét hordozza magában. Így hozott a sors 
vissza a Balatonhoz, ahonnan egykor a szakmai pályám 
indult. Balatonszemes hangulatos balatoni üdülőhely, 
amely mesés árnyat adó fasoraival, ódon hangulatú villái-
val, kicsiny nyaralóival és mosolygós lakóival megőrizte 
családias, emberléptékű arculatát. Bízom benne, hogy a 
szakmai összefogásban rejlő lehetőségeket kiaknázva és 
összekapcsolva a község turisztikai és családbarát jellegét 
erősítő értékekkel országos viszonylatban is képesek va-
gyunk megjeleníteni Balatonszemes vonzó egyediségét, 
csendes, nyugodt légkörét, amely megkülönböztetheti más 
Balaton parti településektől. Ezen gondolatok tükrében 
számítok Mindannyiuk támogató együttműködésére és 
közös munkánkban való szerepvállalására! Kollégáimmal 
együtt invitálom Önöket Intézményünk falai közé, remél-
ve, hogy az ünnepi alkalmakon túlmenően a hétköznapok 
sodrásában is közös teendők várnak ránk!

A partnerség jegyében, üdvözlettel: Dóri Éva

KözségHáza épüleTenergeTiKai 
fejleszTése

Balatonszemes  Községi  Önkormányzat  a Községháza 
épületenergetikai fejlesztésére 15 millió Ft állami támoga-
tást nyert. A projekt kivitelezési munkálatai 2014. június 
hónapban elkezdődtek és előreláthatólag  augusztus  elejé-
re befejeződnek. A beruházás pályázati összértéke 17 mil-
lió 800 ezer Ft, melyhez a Képviselő-testület 15 % önrészt 
biztosított. Az energetikai  felújítási munkálatokat a Good-
will Energy Kft végzi, mely magában foglalja az épület 

nyílászáróinak teljes körű kicserélését, az épület hőszigete-
lését, fűtéskorszerűsítését, illetve a homlokzat festését. Jú-
nius végére a hivatal épületének a tetőfelújítási munkálatai 
is befejeződtek.  A Képviselő-testület szükségesnek ítélte 
meg a munka elvégzését az egységes utca és épület lát-
ványkialakítása érdekében. Petrovics Krisztián helyi vál-
lalkozó határidőre elvégezte a vállalt munkát. Ezúton kö-
szönöm neki a gyors és szakszerű munkavégzést. A 
tetőfelújítás  összértéke, mely a munkadíjakat és az anyag-
költségeket tartamazza  összesen 6 millió 570 ezer Ft, me-
lyet a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésének tartalékkerete terhére biztosított. A 
Képviselő-testület az elmúlt ülésén arról is határozott, 
hogy a Hivatal épülete előtti parkolót térkő burkolattal látja 
el, melynek közel 5 millió Ft összegű költségéhez a fede-
zetét a tartalékkeret terhére és előirányzat átcsoportosítás 
útján biztosítja. A megújult, felújított  községháza és  az 
elkészült új parkoló átadására az előzetes tervek szerint au-
gusztus végén ünnepélyes keretek között kerül sor.
 

 Takács József Polgármester

„szépülő szemes”

Az idei évben is tovább szépül, s tovább fejlődik Balaton-
szemes. Mint Takács József polgármester úrtól megtudtuk, 
a munkások hamarosan befejezik a Polgármesteri Hivatal 
„becsomagolását”, azaz külső szigetelését, majd beszíne-
zését – így a dolgozók megújult környezetben intézhetik a 
település állandó lakóinak, illetve nyaralóinak ügyeit.Bala-
tonszemes azonban nemcsak a „tárgyi megújulást” tartja 
fontosnak, hanem évek óta jelentős, s a térségben élők il-
letve nyaralók igényeit is kiszolgáló kulturális programok-
kal várja a Szemesre és környékre érkezőket – tájékoztatta 
a Balatoni Futárt Mórocz Zsófia, a Latinovits Zoltán Mű-
velődési Ház megbízott igazgatója. A település június ele-
jétől augusztus végéig számtalan rendezvényt szervez a 

vers-és prózamondó találkozótól képzőművészeti kiállítá-
sokon, a hagyományos Queen táboron, latin gitár esten, 
jazz partyn át egészen az augusztus végi egyháztörténeti 
konferenciáig.

Forrás: Balatoni Futár – 2014. júliusi lapszám

apró HíreK BalaTOnőszöd 
Községi önKOrmányzaT ülésTerméBől

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
aktuális ügyek között tárgyalta meg a nyári rendezvénye-
ket. Egyik kiemelt rendezvény volt a falunap, amely ha-
gyományosan június végén került megrendezésre. A ren-
dezvény nagy sikere a „Banya-tanya” fellépése, amely 
meglepetésszerűen hatott a közönségre. Az asszonyaink 
humorérzéke és amatőr csapathoz képest az ötletes előadás 
és koreográfia kidolgozásával méltán arattak óriási sikert. 
A falunapi esemény az idén a korábbi éveknél alacsonyabb 
költséggel volt megrendezhető, mivel a kistérségi rendez-
vénysorozathoz kapcsolódóan a költségek jelentős része 
pályázati támogatásból fedezhető volt.
A Képviselő-testület a Balaton-út Kft. ajánlatát elfogadva 
döntött arról, hogy még a nyár folyamán felújítja a kerék-
párutat és megszünteti annak balesetveszélyességét. Ta-
pasztalhatjuk, hogy egyre kedveltebb a kerékpározás a Ba-
laton parti településeken. kellemes időtöltés, de az aktív 
pihenést és sportolást kedvelők gyakorta panaszolták a ke-
rékpárút rossz minőségét. A szakszerű kátyúzás és szaka-
szos újjáépítés megkezdődött reméljük minél előbb befeje-
ződik, hogy még a nyár folyamán örömmel bringázhassanak 
a településünkre érkezők. Antal János polgármester  tájé-
koztatta a képviselő-testületet, hogy a vasúti átjáró után ki-
alakítandó gyalogos lejáró állami tulajdonból önkormány-
zati tulajdonba vételét megelőző vázrajz alapján az érintett 
szervezetek megadták a hozzájárulásukat, így remélhetjük, 
hogy sikeres lesz a képviselő-testület kezdeményezése és 
könnyebb lesz a part gyalogos megközelítése.

Az idei beiskolázási támogatás a korábbi évekhez ha-
sonlóan augusztus hónapban kerül kifizetésre. Azok a 
családok, akik augusztus 14-ig visszajuttatják a nyilat-
kozatot és a családban óvodás, általános, vagy középis-
kolás tanuló, vagy felsőfokú oktatási intézménybe járó 
hallgató van az alábbi beiskolázási támogatást vehetik 
át augusztus 26-án (kedd) a balatonőszödi Polgármeste-
ri hivatal házipénztárából:
a./ óvodás korúak gyermeket nevelő szülő részére: 6.000,-
Ft/fő 
b./ Általános iskolás tanulót nevelő szülő részére: 12.000,-
Ft/fő 
c./ Középiskolai, illetve felsőfokú iskola nappali tanulókat 
eltartó szülők részére egységesen 15.000 Ft/fő egyszeri  
összeg.
A 16 év alatti gyermekek esetében elegendő a kiküldött 
nyilatkozat, míg a felsőfokú oktatás hallgatói jogviszonyá-
ról október 29-ig kell az igazolást leadni. 
rövid hírek:
- Kerékpáros pihenő létesült a Szent István utca végén Ba-
latonőszöd és Balatonszárszó határában. 
- Sikeresen és jó színvonalon lezajlott a július 19-én a ket-
tes fogathajtó verseny. 
- A Szedleczky család jóvoltából Szt. Donát ünnepség és 
hagyományos koszorúzás kíséretében kitűnő borok és vi-
dám ünnepségre kerül sor július 26-án. Köszönjük. 
- Bejegyzésre került a 623 hrsz-ú „Kormányüdülő”-ként 
ismert szabad terület parti sávjának tulajdonjoga. Remél-
hetőleg még az idén birtokbavételére is sor kerülhet.

Dr. Valkó Zsuzsanna

BALAToNSZEMESEN oLcSóN ELADóK:

• tüzelőfa - szén
• olajkályha
• kerek mosógép
• hűtő- és fagyasztószekrény

• horgász felszerelések
• kemping biciklik
• kisgépek, szerszámok
• edények, evőeszközök

TELEFoN, IDőEGyEZTETéS: 06-1/2816-126
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HELyTÖRTéNET 

az 1956 és 1965 közötti időszak eseményei:

Az említett időben a községi és iskolai sportmunka szín-
vonala a mélypontra zuhant, melynek elsősorban szemé-
lyi okai voltak. Megindult az iskolai testnevelés és sport-
munka háttérbe szorítása, amely azzal kezdődött, hogy a 
gyermekek szomorúságára, a lakosság megdöbbenésére, 
a vezetők a tornatermet 1961-ben megszüntették. Felsze-
reléseinek egy részét más iskoláknak adták át. (Pl.: két-
szakaszos bordásfalak, ugrószekrények, zsámolyok, stb.)
Indok: A napközi otthon konyháját bővíteni kell, s azt 
csak itt lehet megoldani, melyet mindenki tudomásul 
vett. Akkor került a konyha és az étterem a mai helyére.
A baj azonban nem ez volt, hanem az, hogy az illetéke-
sek semmiféle lépést nem tettek, hogy helyette egy új tor-
natermet építsenek, vagy valamilyen szükségmegoldást 
találjanak. Itt maradt közel 300 gyermek fedett helyiség 
nélkül, amelyre különösen a téli időszakban nagy szük-
ség lett volna.
A szabadtéri létesítmények is lassan tönkre mentek, mi-
vel azok gondozását, szakszerű karbantartását az akko-
ri vezetés elhanyagolta. A tárgyi feltételek szinte nullára 
csökkentek. Az iskola tanulói egyre kevesebb versenyen 
jelentek meg, bár a gyermekekben égett a vágy, hogy 
versenyezhessenek egymással és más iskolák tanulóival.
Főként a téli időszakban önmaguk szerveztek versenye-
ket, vetélkedőket (gyorskorcsolya, jéghoki) a Balaton je-
gén. Időnként Reöthy Ferenc magyar-történelem szakos 
tanár segítette őket.
A Balatonszemesi Általános Iskola olyan szerencsés 
helyzetben volt, hogy már minden tantárgyat szaktanár 
tanított, csak a testnevelést nem.
E tárgyat most azok tanították, akiknek hiányzott a köte-
lező óraszáma.
Így testnevelt és sportköri órákat tartott: isk.igazgató, ig. 
helyettes, kémia szakos, magyar-tört. szakos, tanítói ké-
pesítésű, napközis nevelő is. 
Az iskolának akkor már elég szép könyvtára volt, de ab-
ban testneveléssel kapcsolatos szakkönyvet, folyóiratot 
még mutatóban sem lehetett találni.
Nos, így könnyen elképzelhető, hogy milyen „szakmai” 
színvonalon folyt az iskolai testnevelési és sportmunka.
Történt mindez 1956 és 1965 között, amikor:
- az iskola tanulóinak évi átlagos létszáma 300 fő körül 
mozgott,
- a tehetségesebbnél, tehetségesebb tanulók garmadájá-
val találkoztunk az iskolában,
illetve egy-egy ritkán látogatott versenyen, 
-amikor a szülők a különböző fórumokon rendszeresen 
hallatták hangjukat a helyzet 
javítása érdekében, látva az elképesztően rossz állapotot,
-a központi intézkedések nyomán a testnevelési órák szá-
ma és a sportköri 

foglalkozásokra biztosított idő egyre nőtt, s lehetőség 
nyílt az igazán tehetségesekkel 
való „szakkörszerű” foglalkozásra is.
A fentiek ellenére az itt-ott megmutatkozó eredmény 
néhány lelkes nevelő munkájának volt köszönhető, bár 
náluk természetszerűleg az odaadó lelkesedés mellett hi-
ányzott a szakmai hozzáértés.

az 1965 és 1975 közötti évek sportmunkájának  
ismertetése 

Az 1965/66. tanévtől újra felfele ívelő az iskola testneve-
lési és sportmunkája.
A Tanterv biztosította óraszám, a sportfoglalkozásokra 
és szakköri munkára fordítható órakeret, szakos neve-
lő beállítása, a gyermekek rendületlen sportszeretete és 
tehetsége, a szülői ház pozitív állásfoglalása, személyes 
példamutatásuk nagy lendítő erőt jelentett.
Ez mellett sajnos sok negatív jelenség is akadályozta a 
jobbító szándékunkat: 
- a tárgyi feltételek siralmas helyzete, 
- a testnevelési és sportmunkára fordítható költségvetési 
összeg minimális volta, 
- az illetékes vezetők negatív állásfoglalása az iskolai 
testnevelés és sporttal 
kapcsolatban.
Lehangoló volt az 1965. szeptemberében készített LEL-
TÁR IV, melyben az alábbi sportszerek szerepeltek: 
- 1 db sportszekrény /kicsiny, ajtaja törött, nem zárható/ 
- 2 db futball labda /1 db selejtes/ 
- 1 db futballfűző /törött/ 
- 3 db ugrókötél /1 db selejtes/ 
- 1 db kézilabda /szakadt/ 
- 1 db magasugró zsinór 
-  2 db magasugró állvány / az egyikről hiányzott  

a léctartó fül/ 
- 1 db ugrószekrény 
- 1 db tornazsámoly /szakadt/ 
- 1 db mászókötél /szakadt/ 
- 2 db tornapad /részben megrongált állapotban/ 
- 2 db mászórúd /szálkás, nagy része roncsolt/ 
EZ VoLT MINDEN, AMI RENDELKEZéSRE ÁLLT 
AZ ADoTT IDőBEN.
érdemes ezt a leltárt a tíz évvel későbbi leltárívvel össze-
hasonlítani.
A munkát tehát ilyen ellátottság mellett, pénz nélkül, ma-
radi gondolkodású vezetők „közreműködésével”, s jó né-
hány „érdektelen” kolléga segítségével kellett elkezdeni.
Az első lépésként a helyi vezetőkhöz fordultunk segít-
ségért. Válasz: NINcS PéNZ!! Balatonszemesen az is-
kolások sportjára, a testnevelésre, az egészségre, az ifjú-
ságra NINcS PéNZ! A többi községben volt. Hol több, 
hol kevesebb, de volt. Volt azonban egy sportot szerető, 
egészségesen élni akaró tanulóközösség, szülői gárda és 
néhány lelkes a sportért rajongó, áldozatra kész kisiparos 

és üdülőgondnok. Megindult a gyerekekkel és a szülők-
kel együtt a tervezés, szervezés és a végrehajtás.
Mivel AKKoR MéG mindenki betartotta az adott sza-
vát, mi pedig fáradhatatlanul végeztük szervező munkán-
kat, egyetlen év elteltével KIALAKITÁSRA KERÜLT 
egy kézilabda-, egy kosárlabda-, egy röplabda-, egy láb-
teniszpálya, egy magasugró- és egy távolugró meder, 
egy súlylökő kör, valamint egy 60 méteres futópálya. 
ELKéSZÜLT továbbá egy szabadtéri tornaszer állvány, 
melyen egy gyűrűhinta, három mászókötél, négy mászó-
rúd lett elhelyezve, valamint egy szabadtéri nyújtó került 
az állvány az mellé. Szinte varázslatos módon készült el 
még két pár kézilabda kapu is.
A műút felőli kerítést megmagasítottuk, s a kapuk mögé 
labdafogó háló került. 
Így tehát a szülők és a tanulók szinte egész kis SPoRT-
PARADIcSoMoT hoztak létre, amely óriási büszke-
séggel töltött el bennünket.
Egyetlen gond jelentkezett, s ez gondunk ma is meg-
van, mivel a pályák talaja földes volt, s így az időjárástól 
függően hol homokban, hol sárban jártunk, DE AZéRT 
MéGIS VoLT SPoRTPÁLyARENDSZERÜNK! 
A fent említett pályarendszer létrehozásához az iskolai- 
és tanácsi vezetőknek semmi közük nem volt. Nekik ez 
egyetlen fillérjükbe sem került, mivel minden anyagot 
úgy kaptunk, s a munkákat a gyerekek, szülők, kisiparo-
sok végezték pénz nélkül.
érdemes néhány kiemelkedően sokat fáradozó szülő 
és gyermek nevét megemlíteni, hogy példaként marad-
jon meg az utókor számára: - gelencsér endre, góger 
lászló, Kónya istván, 
nyárádi györgy, pavelka istván, reichert lászló, 
Weisz gyula, Weisz Henrik kisiparosok ,
- Boda lajos és Tóth zoltán üdülőgondnokok.
De nem szabad megfeledkeznünk az alábbi tanulók-
ról sem: antal gyula, Czellár ferenc, nemecz imre, 
szücs lászló, Takács andrás, Tilcsik györgy, zrinyi 
lászló.
Az 1967/68. tanévben új feladat jelentkezett: 
- fedett létesítményre volt szükség, melyet jól fel kellett 
volna szerelni az akkori szűkös agyagi helyzetben.
Az iskola tágas udvarán tornatermet, akár tornacsarnokot 
is fel lehetett volna építeni.
DE: - A megyei és járási tanácsi illetékesek csak ígérget-
tek. 
- A községi vezetők pedig ellenezték a tornaterem építé-
sét, azzal az indokkal, hogy így a község 
fejlesztésére szánt összeg évekre ELVéSZ! 
- A Megyei Műemléki Felügyelőség még az országos 
Műemléki Felügyelőségnél is eljárt, hogy
Balatonszemesen NE éPÜLHESSEN ToRNATEREM.
INDoK: A barokk kastélyiskola műemléki környezetébe 
nem illik bele egy ilyen objektum. A közel 300 gyermek 
egészsége nekik csak ennyire volt fontos.
A helyzet azonban mégiscsak szerencsésen oldódott 

meg. A Megyei Művelődési osztály az iskola nyílászá-
róinak kicserélésére adott egy nagyobb összeget. Mivel 
itt is sikerült társadalmi munkát szerveznünk, a fennma-
radó összegből (egyik tantermünk belső falának áthelye-
zésével) egy 66 négyzetméteres tornaszobát alakítottunk 
ki és mellé szertár és öltöző is került.
Mosdót már nem tudtunk varázsolni, mert a szennyvízel-
vezetést nem lehetett megoldani.
Megjegyzés: A Balatonszemesi Általános Iskolában 
(1952-1988) 36 évig űrgödrös árnyékszék működött!!! 
Ezután megkezdődött a tornaszoba és a szertár felszerelé-
se. Jó néhány sportszert maguk a gyerekek vagy a szülők 
készítettek: pl. maroklabdák, ugrókötelek, jelzőszalagok, 
tornabotok, rajttámlák, pályavonalzó, pontozó- és szám-
táblák,…stb. 
A tornaszereket és a tároló szekrényeket az asztalosok 
rendbe tették. A szülők a tornaszobát és kapcsolt részeit 
műanyagpadlóval borították be.
A helyi tanács látva a nagy mozgást, s engedve a szülői 
felszólalásoknak egy kisebb összeget biztosított torna-
szerek vásárlására. 
Így szereztünk be 8 kétszakaszos bordásfalat, 1 rugós és 
1 Reiter dobbantót, 2 ugrószekrényt, 2 tornapadot (5 mé-
tereset), 2 zsámolyt és 7 medicinlabdát.
A bordásfalak felszerelését a szülők társadalmi munká-
ban végezték. A tornaterem kéményét is megjavították a 
jobb fűthetőség érdekében.
Az iskolai költségvetésből is el lehetett csípni egy szerény 
összeget, melyből zömmel atlétikai szereket vettünk.
Vásároltunk 2 pár magasugró állványt, 2 stopperórát, 30 
maroklabdát és 2 mérőszalagot.
Úgy látszott, hogy megtört a jég, s talán más szelek kez-
denek fújdogálni az iskolai testnevelés és sportmunka 
megítélése és segítése körül.
Egyszer az aprócska tornaszobában jól eső érzéssel vé-
gignézve a felszereléseken, eszembe jutott egy mondat, 
mely az egyik községi vezető szájából dicséretként hang-
zott el „Balatonszemes a testnevelési óráktól zeng”. Igen, 
ez szó szerint így volt, mert 1965-től néhány évig a test-
nevelési órák nagy részét a téli időszakban a tantermek-
ben tartottuk. Ma is csak ámulva gondolok a tanulókra, 
akik a tantermeket bűvészhez hasonló ügyességgel 6-8 
perc alatt átalakították szükségtornatermekké. Döbbene-
tes ügyességgel, felnőtteket megszégyenítő gyorsaság-
gal, óvatossággal és szakszerűen helyezték el a padokat 
és a székeket a falak mentén, a sportszereket az adott he-
lyükre, majd az óra végén minden ismét a helyére került. 
Soha semmi nem rongálódott meg, és ami még ennél is 
fontosabb, egyetlen baleset sem történt. 

folytatása következik

Venásch Miklós
tanár
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Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Balaton 
Nemzetközi Evangéliumi találkozó Balatonszemesen 
augusztus 20-tól 24-ig. 
Örömünkre szolgál, hogy ez a családbarát, testi-lelki 
felüdülést szolgáló rendezvény gyökeret ereszthetett 
Balatonszemesen. Községünk nyugalma, páratlan adott-
ságai, a szemesiek vendégszeretete, az önkormányzat és 
a képviselő-testület pozitív hozzáállása nélkül mindez 
nem valósulhatott volna meg. 
Az évente átlagosan ezer fős találkozó résztvevői kö-
zött egyre több a visszatérő vendég, akik otthonosan 
mozognak Balatonszemesen. Jó kapcsolat alakult ki a 
szállásadóikkal, ismerősként térnek be a vendéglátó he-
lyekre. A visszajelzések alapján azt tapasztalom, hogy 
az ország határain belül és kívül sokan viszik jó hírét 
Balatonszemesnek a Balaton-NET során szerzett pozi-
tív tapasztalataik alapján. 

A Balaton-NET egy felekezetközi rendezvény, amely-
nek fő hangsúlya a kiegyensúlyozott bibliatanítás. Arra 
törekszik, hogy találkozón a legkülönbözőbb keresztény 
felekezetek tagjai megélhessék az egységet, elfogadást 
és szeretet, amelynek Krisztus egyházát mindig is jel-
lemeznie kellene. Szeretnénk, ha a balatonszemesiek is 
magukénak éreznék a Balaton-NET-et. Szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklődőt az istentiszteletekre az 
iskola tornacsarnokába. A családok figyelmébe ajánljuk 
a NET-Beachet, melynek szokásos helyszíne a Vigadó 
melletti szabadstrand keleti széle, ahol minden korosz-
tály tartalmas szabadidő programokon (homokvárépítő 
verseny, ugrálóvár, élő csocsó, társasjátékok, röplabda, 
kézműves foglalkozások, stb.) vehet részt. A rendezvé-
nyen való részvétel ingyenes. 
Örömünkre szolgálna, ha minél több ismerős szemesi 
arccal találkozhatnánk a Balaton-NET programjain!

Mórocz Milán

„sérelmeK a psziCHiáTrián

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGyENES 
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem 
ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy isme-
rőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen 
esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken: 

állampolgári Bizottság az emberi jogokért 
alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„felHíVás! 

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
ványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

nyári éleT az óVOdáBan

„Oly jó a nyár…”, szól a sokak által ismert dal. A né-
hol meleg, néhol változékony, csapadékos idő ellené-
re az óvodások nagyon szeretik ezt az évszakot is, hi-
szen olyan tevékenységeket végezhetnek az óvodában 
és óvodán kívül is, amelyekre az év többi napján nincs 
lehetőségük. 

Ha az idő engedi, minden percet a szabad levegőn töl-
tünk, ami önmagában is nagy élmény.
Együtt játszik kicsi-nagy, tanulnak egymáshoz alkal-
mazkodni, a kisebbekre vigyázni, a nagyobbakra hall-
gatni, új barátokat szereznek. 
Az óvónők figyelnek arra, hogy ne unatkozzon egy gye-
rek sem, érezze jól magát mindenki, aki itt tölti napjait.
Változatos tevékenységeket biztosítunk a számukra 
(papírhajtás, festés, gyurmázás, szövés, horgászás, vi-
zes terepasztal, akadálypályák, építés kisebb-nagyobb 
elemekkel különböző helyszíneken, bogárgyűjtés, ho-
mokozás, stb.). 
Mesét hallgatnak az óvó néniktől, társaiktól, vagy me-
sefilmet- báb és rajzfilmet néznek a televízióban. 
A Szemes Fesztivál keretében ismét helyt adtunk gyer-
mekprogramnak- bábelőadásnak, amelyen szép szám-
mal vettek részt gyerekek és felnőttek egyaránt.

Egy-egy alkalommal sétát is tettek a faluban, amikor 
megfigyelhették a nyári forgatagot, a sok embert, a 
megnövekedett járműforgalmat. 
A nyár folyamán is sokat ügyesednek, tapasztalnak, él-
ményeiket megosszák egymással. 
Ügyelünk arra, hogy a nagy melegben napkrémmel 
védjük a gyerekek bőrét, és keressük az árnyékos he-
lyeket, amelyekre van lehetőség az őshonos fákkal teli 
nagy udvaron. 
A kellő folyadék pótlásáról is gondoskodunk, a gyere-
kek számára egész nap folyamán biztosított az ivóvíz, 
szívesen öntenek maguknak és egymásnak, ez motivál-

ja őket arra, hogy igyanak, még ha nem is feltétlenül 
szomjasak. 

Az óvónők és dajkák ebben az időszakban tudják kiven-
ni éves szabadság egy részét, de a gyerekek számára ez 
nem okoz gondot, mert aki dolgozik, törekszik a válto-
zatos, gazdag elfoglaltságok szervezésére. Munkánkat 
már második éve segítik középiskolás diáklányok, akik 
egy-egy hét „közösségi munkát”végeznek- játszanak a 
kicsikkel, segítenek az óvónőknek a gyermekek ellátá-
sában.
Várjuk és fogadjuk a szeptemberben óvodát kezdő új 
gyerekeket, akik időnként szüleikkel meglátogatnak 
minket, eltöltenek néhány órácskát, hogy ismerkedje-
nek a leendő környezetükkel, felnőttekkel. 

A nyár folyamán folytatódik udvarunk átalakítása- új 
mászókát, hintát építünk, udvari játékaink új helyre ke-
rülnek. 
Mindezekből látszik, hogy nem csak pihenéssel, hanem 
munkával, a következő nevelési évre való készülődéssel 
is telnek a nyár napjai.

Mórocz Noémi óvónő

augusztus 20. 
(szerda)

augusztus 21. 
(csütörtök)

augusztus 22. 
(péntek)

augusztus 23. 
(szombat)

augusztus 24. 
(vasárnap)

10.00 
istentisztelet -

Előadó:
Heizer Tamás
baptista lelkész

Előadó:
Kunszabó Zoltán
Új Jeruzsálem 
Katolikus 
Közösség

Előadó:
Pintér Béla
zenész, 
dalszerző, 
előadóművész

Előadó:
Balogh Tamás
református 
lelkész

14.00-17.30 - NET-Beach NET-Beach NET-Beach -

18.30
istentisztelet

Előadó:
Klaus Douglass

evangélikus 
lelkész

Előadó:
Klaus Douglass
evangélikus 
lelkész

Előadó:
Klaus Douglass
evangélikus 
lelkész

Előadó:
Klaus Douglass
evangélikus 
lelkész

-

Bővebb információ: www.balatonnet.hu, www.facebook.com/balatonnet
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Tabella, somogy megye ii., észak

# Csapat m gy d V lg Kg gK pont

1. Balatonboglár BB 30 27 1 2 110 26 84 82

2. fonyódi petőfi se 30 23 4 3 101 26 75 73

3. Kéthelyi se 30 23 2 5 76 32 44 71

4. szőlősgyörök Kse 30 18 5 7 74 45 29 59

5. zamárdi petőfi se 30 15 8 7 86 48 38 53

6. Buzsák Kse 30 14 4 12 61 63 -2 46

7. Balatonberényi se 30 13 6 11 73 47 26 45

8. lengyeltóti Vse 30 11 5 14 60 69 -9 38

9. dél-Balaton fC 30 11 3 16 46 65 -19 36

10. öreglaki medOsz se 30 11 2 17 66 96 -30 35

11. Toponár se 30 8 8 14 41 59 -18 32

12. Balatonföldvári se 30 8 3 19 48 76 -28 27

13. Balatonszabadi le 30 6 7 17 35 77 -42 25

14. Balatonszentgyörgy 30 7 3 20 34 83 -49 24

15. Kaposfüred sC 30 6 4 20 48 80 -32 22

16. igal se 30 5 3 22 40 107 -67 18

dél-BalaTOn fC HíreK

 Az előző havi 
Hírmondóban az 
U15-ös és az U18-as 
korosztályú csapa-
taink bajnoki szerep-
léséről olvashattak, 
most a felnőtt gárda 
legutóbbi szezonjának 
értékelése következik. 
 A felnőtt 

együttes 2013-2014-es szezonja az építkezés jegyében telt. 
Új időszak kezdődött a tavalyi nyár folyamán a gárda éle-
tében, Szentiványi Gábor ugyanis a Siófoki Bányász SE 
U14-es csapatának edzője lett, így a vezetőségnek új edzőt 
kellett találnia az együttes élére. Az új szakember végül 
Mester József lett, aki az őszi idény során még Barcsról 
utazott a mérkőzésekre, a tavaszi szezonban viszont már 
helyben ügyelt a klubnál folyó szakmai munkára, mivel 
ebben az időszakban a pályagondnoki feladatokat is ellát-
ta. A kezdeti nehézségek ellenére sikerült visszacsábítani 
olyan rutinos játékosokat (Bankó Balázs és Andrasics Zol-
tán), akik korábban már szerepeltek a csapat színeiben és 
valóban erősségei voltak az újjáépülő csapatnak. Az őszi 
mérkőzéseken mutatott játék és ez által az eredmények 
még elmaradtak a várakozásoktól (hazai pályán 2-4-es ve-
reség Szőlősgyörök, illetve 1-4 Öreglak ellen, idegenben 
4-2-es vereség Kaposfüred csapatától, szemben Buzsák és 
Balatonszabadi idegenbeli egyaránt 3-2-es legyőzésével). 
és bár bő kerettel vágott neki az idénynek a csapat, már az 
őszi szezon végén U21-es játékosokkal kellett feltölteni a 
játékoskeretet, így jelentős változások elé nézett a felnőtt 
együttes a tavaszi szezon megkezdése előtt.
A nagy átalakulás végül be is következett, tavaszra vált 
ugyanis a csapat igazi közösséggé, ez talán annak is kö-
szönhető, hogy szinte csak helyi, vagy már régebb óta a 
klub alkalmazásában álló játékos alkotta a keretet. Szintén 

ebben az időszakban sikerült megtalálni a helyes egyen-
súlyt az idősebb, rutinos játékosok és a fiatal futballisták 
között. A kapuban Kántor Jenő, a védelemben Szappanos 
Richárd, a középpályán Bankó Balázs, a támadósorban 
pedig a tavasszal igazolt Balogh Gábor köré épülő csapat 
bár belefutott nagyobb arányú vereségekbe (idegenben 4-0 
Kéthely ellen, 6-1 Balatonboglár és szintén 6-1 Zamárdi 
ellen), de ekkor már több, meggyőző játékkal elért, győze-
lemmel örvendeztették meg a szurkolóikat (hazai pályán 
3-0-s győzelem Kaposfüred, 2-0-s siker Balatonszabadi 
ellen, idegenben 3-1-es Balatonföldvár és 6-2-s győzelem 
Öreglak ellen). Ezzel egyidejűleg egyre több utánpótlás 
korú játékos került be a felnőtt együttesbe és olykor bi-
zony előfordult, hogy a fiatalok segítették győzelemhez a 
csapatot. A korábbi évben már stabilan a felnőttek között 
szereplő Kelemen Bálinthoz csatlakozott Bálint Attila, aki 
gyorsan felvette a bajnokság tempóját és hozzá tudott ten-
ni a csapat játékához mérkőzésről mérkőzésre, de Lengyel 
Ádám, Varga Márton és Bödök Sándor is több meccsen 
kiemelkedően játszott a felnőttek között. Lengyel Máté 
pedig gyakran cserekapusként bizonyíthatott a bajnokság 
vége felé, mivel hosszú távon személyében megoldható 
lesz a generációváltás kapus poszton. 
A felnőtt csapat gólkirálya Bankó Balázs lett 7 góllal, őt 
Balogh Gábor és Mátyás László követte a házi gólverseny-
ben 5-5 találattal. Az együttes vezetőedzője Mester József 
volt, munkáját technikai vezetőként az első pár mérkőzé-
sen Kelemen László segítette.
 A következő havi lapszámban az U21-es együttes és 
Dél-Balaton Fc női csapatának 2013-2014-es bajnoki sze-
repléséről olvashatnak majd.
Ha szeretne még több információt megtudni a Dél-Bala-
ton Fc játékosairól és eredményeikről, keresse fel a www.
delbalatonfc.hu címen a futballklub honlapját, ahol meg-
tekintheti a játékoskereteket, a csapatképeket és a mérkő-
zésekről készült videókat is!

Ifj. Vasicsek László

a 2013-14-es szezOn Téli áTigazOlásai 
a dél-BalaTOn fC-nél:

érkezők: 
Balogh Gábor (Balatonföldvári SE)
Stefcsik Zoltán (Dél-Balaton Fc – aktív)
Pál Zoltán (Dél-Balaton Fc – aktív)
Béládi Benjamin (Dél-Balaton Fc – aktív)

Távozók:
Balogh Bendegúz (Karád Sc)
Markaf Dániel (inaktív)
Pasztusics Tamás (inaktív)
Kovács Erik (inaktív)
Barabás Gyula (inaktív)
Antal István (inaktív)
Nagy Bálint (inaktív)
Tóth Máté (inaktív)

a laTinOViTs zOlTán műVelődési Ház
aUgUszTUsi prOgramajánlója

augusztus 1. (p)
 20.00 Hard ’N’ Heavy koncert
 21.00 Retro DJ
augusztus 2. (szo)
 18.00 Kisvakond bábelőadás (művelődési ház)
  20.00 Debreceni Valcer Táncstúdió műsora  

(Zenepavilon)
augusztus 8. (p) 
 19.00 3. Kerti Jazz Party
csőke Renáta Quartet koncertje a Postamúzeum udvarán
augusztus 15. 
 21.00 Latin Gitár Est a Zenepavilonnál
augusztus 17-20. nyármarasztó fesztivál 2014
augusztus 17. (vasárnap)
  10.00 órától V. Bujtor Filmfesztivál a Bujdosó Pincé-

ben (egész nap!)
  19.00 Szitás Bernadett kiállítás megnyitója  

a művelődési házban
a kiállítás megtekinthető: augusztus 17.-26-ig
augusztus 18. (hétfő) - zenepavilon
 19.00 Zenés-bábos mesejáték

 20.00 Balatonföldvári Fúvós Zenekar műsora
 21.00 Lobbanáspont tűzzsonglőr bemutató
 21.30 Dudance táncműsor
augusztus 19. (kedd)
 18.00 Figura Ede és a „Fura Figurák” gyermekműsora
 19.00 Bűvész-show Juhász Marcellel
  20.00 „The Black Birds” – Beatles emlékzenekar nagy-

koncertje helyszín: rendezvénysátor
augusztus 20. (szerda) helyszín: rendezvénysátor
  10.00 Ünnepi szentmise, Az Új Kenyér megszentelése 

a misét celebrálja: Tomanek Péter plébános 
ünnepi beszédet mond: Takács József Balatonszemes 
Polgármestere helyszín: Bagolyvár utcai kápolna

 19.00 Kávészünet zenekar koncertje
 20.30 „Serica” Ír Step színpadi show és táncház
 22.00-22.15 Tűzijáték
 22.15-től „Retro Party”
augusztus 22. (p) 
  4. Kerti Jazz Party a Postamúzeum udvarán.  

Fellép: Hot chocolate
augusztus 26. (K) Egyháztörténeti konferencia

mindenkit szeretettel várunk programjainkra!
Mórocz Zsófi
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apró HíreK BalaTOnszemes Községi 
önKOrmányzaT KépViselő-TesTüleTé-
neK üléseiről:

2014. júniusában is többször tartott ülést Balatonszemes 
Képviselő-testülete
- június 3-án a testület kinyilvánította azon szándé-
kát, hogy a megüresedett házi gyermekorvosi körzetben 
(és iskola-egészségügyi feladatok ellátására) Dr. Bátori 
Beáta gyermekorvos megbízásával ért egyet, akivel a 
praxisjog megvásárlása után végleges szerződést kíván-
nak kötni az érintett önkormányzatok (Balatonszárszó, 
Balatonszemes, Balatonőszöd és Szólád).
Július 1-től a rendelési idő Balatonszemes, Szabadság u. 
24. sz. telephelyen működő gyermekorvosi rendelőben: 
Hétfő: 10:-12:00 óráig
Kedd:  június 15 és augusztus 30 között rendelés 

11:30-12:00 tanácsadás minden hónap 1. és 3. 
kedd: 10:30-11:30 óráig 
szeptember 1. és június 15 között pedig  min-
den hónap 1. és 3. kedd  
11:30-12.00 óráig tart a tanácsadás

szerda, csütörtök és pénteki napokon rendelés: 
10:30-12:00 óráig.
iskolaorvosi ellátás rendelési idő: szerdánként 12:00 
órától 13.00 óráig tart.
(Balatonőszödi rendelési idő a hónap minden 4. hetének 
keddi napjain van)

- június 12-én az előző napi határozatképtelenség 
miatt elmaradt ülés megismétlésén Balatonszemes 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatároz-
ta, hogy az egészségügyi alapellátás fejlesztésére kiírt  
100 %-os intenzitású támogatást biztosító /DDoP 3.1.3 sz./  
pályázatot benyújtja.
A pályázat a Balatonszemes, Szabadság u. 24. székhe-
lyen (1128 hrsz.) alatt működő - a háziorvosi, fogorvosi, 
házi gyermekorvosi az anya-, és gyermekvédelmet biz-
tosító védőnői és iskola és ifjúság egészségügyet ellátó 
- rendelő korszerűsítésére, akadálymentesítésére és hő-
szigetelésére, valamint háziorvosi és házi gyermekor-
vosi, fogorvosi műszerek, védőnői jármű beszerzésére 
terjedt ki. Balatonszemes és Balatonőszöd települések-
re feladat- ellátási kötelezettséggel rendelkező egész-
ségügyi alapellátás feltételeit a Képviselő-testület úgy 
is javítani szándékozik, hogy nyertes pályázat esetén a 
földszinten a rendelők bővítéseként, valamint az aka-
dálymentesítés érdekébe a bérlakást is „feláldozza”. A 
korszerű műszerek beszerzésének célja, hogy azok elő-
segítsék a megelőzést, a korai felismerést,      valamint 
a járó-beteg ellátás során biztosítandó utókezeléseket. 
Ezek főleg hordozható készülékek, mobil eszközök, 
részben a körzet (B.szemes-B.őszöd lakó és üdülő) te-
rület jelentős kiterjedésére és a főszezonban a megnöve-
kedett gyors és szakszerű 

sürgősségi beavatkozások szükségességére is. A be-
tegek komfortérzetét a korszerű   műszerek beszerzés 
mellett az  elavult berendezések részbeni cseréjével, ill. 
pótlásával indokolt javítani. 
  A pályázatot június 24-ig kellett be-
nyújtani.

Ide kívánkozik, hogy a Képviselő-testület azt a 80 mil-
lió Ft-os tartalékot, amely új rendelő építésére lett el-
különítve sem célját, sem összegét illetően nem változ-
tatta. Ennek változatlansága külön határozattal került 
megerősítésre.

- Június 19-én a késő esti órákban tartott rendkívüli ülést 
a Képviselő-testület. Az összehívás oka, hogy a Metal-
War Tour (Balatonszemes Gyöngyfesztivál 2014. „ren-
dezvény körül kialakult rendkívüli helyzetben döntsön a 
testület. A rendezvény fő szervezője tragikus hirtelenség-
gel húnyt el a rendezvény előtt 8 nappal, a szponzor díjak 
és a támogatások hiánya miatt a rendkívül kedvezményes 
a fellépési díjak se álltak rendelkezésre. A Képviselő-tes-
tület e helyzetet értékelve és méltányolva a rendezvény 
megtartása mellett döntött és 2.100.000,- Ft keretösszeget 
biztosít - az ingyenesen látogatható – szezon megnyújtási 
célt szolgáló – rendezvényhez. Mint utóbb ez értékelésre 
került a nem kellő szervezettség és a kedvezőtlen június 
20-22 –i időpont nem hozta a várt eredményt.
- június 23-án munkatervi ülést tartott a Képviselő-tes-
tület, ahol a MetalWar „Gyöngyfesztivál” rendezvényé-
nek értékelésére is sor került. A napirendek tárgyalása 
előtt a képviselő-testület azon elvárásának, hogy kifi-
zetetlen számla ne maradjon a rendezvény után a meg-
bízott rendezőnek kölcsönt határozott meg, mely 970 
ezer ft-ban maximálódott. A ténylegesen felvett és sze-
mélyes garanciával terhelt kölcsönszerződés végül 495 
ezer ft-ban realizálódott.
Ezt követően került sor a Pelso-Kom Kft beszámolójára. 
Mint ismeretes a szilárd hulladék összegyűjtésének új 
közszolgáltatója lett. A tájékoztatóban elhangzott, hogy 
a kezdeti nehézségeket követően jó irányba mozdult el a 
szolgáltatás, a lakossági panaszokat igyekszenek csök-
kenteni. A szelektív gyűjtőszigetek tulajdonlásával kap-
csolatos jogvita miatt zsákos gyűjtőrendszer került be-
vezetésre. A papír, műanyag és fémdobozok mellett az 
üveg is külön gyűjtésre kerül. Balatonszemesen minden 
hétfőn délelőtt a szolgáltató helyszíni ügyintézést tart. 
A szelektív gyűjtésről külön tájékoztatást jelentetünk 
meg az újság hasábjain.
Az óvoda működéséről az óvodavezető és a Társulási 
tanács elnöke közösen számolt be. 
Az egyebek napirend keretében döntött a testület az 
új TURINFoRM iroda külső dekorációjának megren-
deléséről, az Esélyegyenlőségi program elfogadásáról, 
valamint a Szemes Invest Kft. beruházási szándékának 
kérdéséről.

júliusban a képviselő-testület 4 alkalommal került 
összehívásra. Július 9-én határozatképtelenség miatt 
„csak” megbeszélésre került sor. Július 10-én ismételt 
ülés keretében több pénzügyi kihatással járó döntést ho-
zott a képviselő-testület miután ismételten meghallgatta 
a RockPart rendezvény fő szervezőjét és a Balaton-Út 
Kft ügyvezetőjét. 
Az RB. Fesztivál Kft. rendezvénye a lap megjelenési 
idején tart, ezért erről a következő lapszámban adunk 
részletesebb tájékoztatást.
A Balaton-Út Kft. felkérést kapott a felújítás alatt álló 
önkormányzati hivatal parkolójának és „udvarának” 
térburkolatára. A munkálatok elvégzésére az épület fel-

újítását (várhatólag: augusztus 6) követően kerül sor 
több, mint 5 millió Ft értékben. Ezzel azonban a kép-
viselő-testület a 2014. évi tartalékkeretét ki is merítette 
és mindaddig amíg nem képződik bevételi többlet, vagy 
nem lesz költségmegtakarítás nincs olyan előirányzat, 
mely új feladat, vagy cél beütemezését tenné lehetővé.

Dr. Valkó Zsuzsanna

Balatonőszödön szabadság u. 87 rendelőben  
dr. Bátori Beáta gyermekorvos minden hónap  
4. kedd a 10:30-11:00 óráig tart a tanácsadás és ezt 
követően rendelési idő: 11:00 órától 11: 30 óráig.

CsereKönyV – pOlC

Kedves Könyvbarátok!
A Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeum új szolgáltatási kezdeményezése a 
cserekönyv polc. A művelődési ház folyosóján kihelyezett 
könyvek regisztráció nélkül bárki számára hozzáférhetőek 
az intézmény nyitvatartási idejében. A könyvtárunk előtt 
található könyvek szabadon elvihetők, megtarthatók, visz-
szahozhatók, és a választék szabadon gyarapítható! Így ha 
van olyan „megunt” kötete, melyet mások számára még 
hozzáférhetővé tenne, szívesen fogadjuk!
Legyen az aktív olvasók táborának tagja, és támogassa 
Ön is kezdeményezésünket!

felHíVás
jáTéK-Tér KialaKíTására

Kedves Olvasók!
A Latinovits Zoltán Művelődési Ház leendő új szolgál-
tatásainak egyike a Játék-tér. Ha van feleslegessé vált, 
de mások számára még használható társasjátéka, meg-

unt játszószőnyege, gyermekbútora, babzsák-fotelja, 
melyet közösségi céllal szívesen felajánlana a ház láto-
gatóinak számára, kérjük, juttassa el hozzánk!

Segítő szándékukat előre is köszönjük!

A „ház” csapata

felHíVás a KönyVTár áTalaKíTásáBan 
Való részVéTelre

Kedves Olvasóink, Könyvtár-látogatók, önkéntes 
segítőink!
A Latinovits Zoltán Művelődési Ház Könyvtára átalakítás 
előtt áll. olyan, többfunkciós közösségi tér kialakításán dol-
gozunk, mely az informatikai eszközállományunk elérését 
a Ház teljes nyitva tartási idejében elérhetővé teszi. Ehhez a 
könyvtár jelenlegi helyiségének átalakítása szükséges. Ter-

veink alkalmazkodnak a rendelkezésre álló erőforrásaink-
hoz, ugyanakkor minden segítő szándéknak örülünk! 
Közös álmaink megvalósításához kevéske festékre, ügyes 
kezekre, némi barkács-tapasztalatra és dolgos munkaórák-
ra lenne szükségünk. Ha van otthon Önöknél bármelyik-
ből egy csipet, tekintse meg terveinket! Elérhetőségünk:  
muvhaz@balatonszemes.hu, telefon: 30/4362173

Legyen Öné is a Ház!
A „ház” csapata

a KönyVTár legújaBB nyiTVa TarTása!

HéTfő: 15.00-18.00
Kedd: 9.00-12.00
szerda: 15.00-18.00
CsüTörTöK: 9.00-12.00
pénTeK: 9.00-12.00
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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 

születés:  Molnár Benjamin István 2014.07.09.
anyja: Gál Krisztina,  
apja: Molnár István

elhunytak:  Szekér József Géza 2014.06.11.
Pataki Gábor 2014.07.07.

Házasságot kötöttek:  Székely János - Torma Mónika 
2014.06.23.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
A dolgos hétköznapok után jólesik a pihenés a hétvégi 
háznál, nyaralónál. A gondtalan pihenés feltételeinek 
biztosításához nyújtunk önöknek segítséget alábbi 
szolgáltatásainkkal:

-TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
-KERTFENNTARTÁS
-KERTÉPÍTÉS
-PARKOSÍTÁS
-FÜNYÍRÁS

HÁZAK,ÜDÜLŐK,NYARALÓK,TELKEK GONDOZÁSA,
KARBANTARTÁSA,TAKARÍTÁSA IGÉNY SZERINT,
ÉVES SZINTEN IS.
MEGBÍZHATÓ.PRECÍZ MUNKA KEDVEZŐ ÁRON!
DILÁVER IMRE TEL:06-30-911-51-45

Ingyen elszállítom a használt vagy régi vashulladékot, 
lemezt, rossz akkumulátort stb.
Diláver Imre TEL:06-30-911-51-45

Fizikai közérzetet javító
S v é D-frissítő M a S S z Á z S Gyógymasszőrtől 
igényes környezetben!
izomlazító, regeneráló, egészségmegőrző, frissítő masszírozás 
azoknak, akik felfrissülni vágynak, vagy mozgásszervi 
panaszaik vannak.
  1. Hát- váll- derék fájdalomcsillapítás masszázs krémmel.
  2. aromaterápiás masszázs olajjal
  3.  Svéd masszázs - különleges masszázsgyertyával  

kombinálva.
  4.talp- reflex masszázs  

törődjön egészségével, és hívjon bizalommal!

információ /előjegyzés: +36 30 38 25 123  (Simon Lívia)
 8636 Balatonszemes, Bagolyvár u. 22. - Garden Panzió

A betűhalmazban 21 szót rejtettük el nyolc irányban: 
balról jobbra vagy jobbról balra, függőlegesen felülről 
lefelé vagy alulról felfelé, valamint átlósan. 
Keresse meg és húzza át a felsorolt szavak betűit, 
majd az át nem húzottakat olvassa össze balról jobbra és 
felülről lefelé haladva. 

ÁBécéSKÖNyV, ASZKéTA, ASZTRoNóMUS, 
BARNÁSVÖRÖS, BoSSZÚÁLLó, BoTcSINÁLTA, 
BÚcSÚ, FRIcSKA, LIPcSE, oDAKINT, oSZLoP, 
PAPLAN, PÁRÁS, PASSZÍV, PoéN, STRÁZSA, 
SZAPPANHAB, SZÍVDoBoGÁS, SZóDA, 
TIVoRNyA, TIZENéVES


