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Az idei nyári forróságban igazi felfrissülést 
és remek rock és metal muzsikákat hozott 
az immár 3. alkalommal megrendezett 
ROCK PART’ 15 fesztivál Balatonszemesen, 
augusztus elején. 

Az egyre több jó nevű hazai és kül-
földi bandával spékelt zenei felhozatal 
több ezer látogatót vonzott. A fesztivál 
felnőtt a Balaton parti nagyrendezvé-
nyek sorába, amit jól mutat az is, hogy 
a Budapesti Sziget Fesztivál főszerve-
zője is meglátogatta rendezvény köz-
pontunkat. Ezen a hétvégén egy új, 
ideiglenes kemping terület is megtelt 
a zenerajongókkal a kistó melletti ren-
dezvényközpont területén. A számos 
fellépő közül kiemelkedett a sokak ál-
tal várt és közkedvelt Debreceni trió, a 
Tankcsapda néven ismert formáció.

SEMMI PÁNIK,  URAI 
VAGYUNK A HELYZETNEK
Ez a sokak számára ismert szövegű, 2014-
ben megjelent album a zenekar egyik 
sikerlemezének számít, így nem csoda, 
hogy a fenti cím felhangzásakor szinte 
egyként kezdett dobogni a koncerten 
jelenlévők szíve. A néhol igazán kemény 
hangszerelésű és elgondolkodtató szö-
vegű rock zene mindig nagy sikert arat, 
amikor felhangzik dallama a dobon és a 
gitárokon.

A kemény rock és metal zene rajon-
gói tudják jól, hogy a hangos zenei stílus 
mögött gyakran érzelmes és mélyreha-
tó érzések és gondolatok húzódnak meg. 
Néhányan még ma is azt gondolják, hogy 
egy-egy ilyen koncerten suhancok, vagy 
drogosok jelennek meg, pedig ez nem igaz. 

Nagyon is közülünk való emberek, közülünk 
való gondolatokkal és érzésekkel.

ADJON AZ ÉG…
A siker zenekar az egyik legszebb rock 
imájával köszönt el a 2015-ös Balaton-
szemesi nyártól. Hátrahagyta nekünk, 
szemesieknek azt a rock zene stílusába 
bújtatott „áldását” ami mélyen elgon-
dolkodtató. Jelenlévőként és az élmény 
résztvevőjeként abban a reményben 
köszöntünk el egymástól a mozgalmas 
este után, hogy az ég valóban megad-
ja számunkra mindazt, amit a zenekar 
közvetített, kívánt részünkre. Rendha-
gyó módon álljon itt az esti holdfénybe 
kiáltott üzenetük, vagyis a dalszövegük, 
mely minden jelenlévőnek és minden 
Balatonszemesi számára mély és igaz 
jókívánságként cseng a fülünkben a 
jövő évi koncertig:

„Amikor
Összehozta az Isten a világot,
A fér� ból egy darabot kivágott,
Hogy megcsinálja neki belőle a nőt
Azóta áldják a � úk a Teremtőt,
Aki az életnek értelmet adott. A
Történetet már mindenki hallotta.
Van aki él és akad aki halott. A
Világ a lelkét az Ördögnek eladta.
Vasárnap reggel a templomba’ tömeg.
Van aki � atal és van egy csomó öreg.
Van aki hiszi és van aki vallja,
Hogy a születés az eleje, a halál meg az alja
Az életnek. Szerintem tévednek,
Ehhez semmi köze nincs az éveknek.
Remélem érted, amiről éneklek.
A dolgok bármikor utolérhetnek.

Hogy a születés az eleje, a halál meg az alja

Bánattal vagy örömmel,
De én harcolok foggal-körömmel
Az élettel, a halállal,
Hogy a jóból egy jó nagy kanállal 
Adjon az Ég,
Mindent, amit szeretnék.
Adjon az Ég...

Vasárnap reggel a templomba’ tömeg,
Van aki � atal és van egy csomó öreg.
Van aki hiszi és van aki vallja,
Hogy van Aki a hangját hallja,
És mindent lát a szívén át,
És ha baj van, benyom egy szirénát.
Ha kinyújtod, Ő majd fogja a kezed,
És mindenen keresztül vezet.
Bánattal vagy örömmel
De én harcolok foggal-körömmel
Az élettel a halállal,
Hogy a jóból egy jó nagy kanállal 
Adjon az Ég, mindent 
Amit szeretnék.
Adjon az Ég...

Van aki ésszel, van aki pénzzel,
Van aki egyszerű, puszta kézzel.
Van aki tudja, van aki érti.
Van aki az életét se félti.
Van aki mindig, van aki egyszer.
Van aki gyűlöl, van akinek tetszel.
Van aki ellened, van aki érted.
Úgy kapod, ahogy kérted.
Az életedet úgy kapod, ahogy...

Adjon az ég 
Mindent amit szeretnék
Adjon az ég,
Adjon az ég,
 Adjon adjon az ég
Mindent amit szeretnék
Adjon az ég
Adjon az ég
Óh ”

VÉGRE NYÁR!
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VÉGRE NYÁR!VÉGRE NYÁR!
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Egy kisebb közösség és még inkább 

egy nemzet vezetése hatalmas kihívás. 

Erre önerőből senki sem képes. Ezt 

tudta Szent István királyunk is. Ő pedig 

igazán maradandót, Istennek tetszőt 

akart építeni, ezért bízta országát, 

nemzetét Isten Anyja oltalmába. Első 

szent királyunk 1038. augusztus 15-én, 

Nagyboldogasszony ünnepén távozott 

a földi hazából a mennyei hazába. Mun-

kássága, becsületessége, lelkisége elis-

meréseként 1083. augusztus 20-a óta a 

katolikus világegyház a szentek sorá-

ban tiszteli. 

Az ünnepi szentmisét hagyományaink 

szerint a Bagolyvár utcai kápolnánál 

tartjuk. A szertartást követően az ön-

kormányzat által szervezett keretek 

között a Balatonszemes határában 

található Mindszentek Pálos Kolostor 

romjain kiépült emlékhelyhez is kiza-

rándokolhatnak a hívek. A Pálos Rend 

az egyetlen magyar alapítású férfi szer-

zetesrend. A rend virágzása idején több 

száz monostoruk volt, és a történelem 

zivatarai ellenére (török hódoltság és a 

belharcok alatti pusztítások, feloszlatás 

II. József majd a Népköztársaság alatt) 

ma is létezik a rend. A néhány működő 

templom és kolostor 

mellett emlékhelyei 

is a reményről, az 

életről, a hitről tesz-

nek tanúságot. 

Ahogy a közösségek, 

úgy mindannyiunk 

személyes életében 

is vannak nehézsé-

gek, holt pontok, 

megújulások. Egy 

kegyhelynél (akár 

csak a romjainál) való 

Ünnepi köszöntő

NEMZETI  ÜNNEPÜNKRŐL
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Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” - mindannyi-

an így imádkozunk minden nap Jézustól tanult legszentebb 

imádságunkban, a Miatyánkban.

A kenyér az ember számára az életet, a megélhetést, az 

otthont jelenti.

A nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet össze-

kapcsolódásának. Ezért Szent István ünnepén könyörgésé-

ben kérjük az Urat, hogy áldja meg népünk szorgalmas mun-

káját, hogy békében, jólétben, és országunkban mindenki 

emberhez méltóan élhessen.

Minden Balatonszemesi honfitársamnak és azoknak, akik 

nem tudnak részt venni augusztus 20.-i kenyérszentelő 

szent misénken, az alábbi áldással kívánok bőséget és égi 

védelmet a következő évre.

„Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! Áldd meg mindennapi 

kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy számunkra, akik ebből 

eszünk, váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. 

Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek 

minden kísértését. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk 

mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk; és aki veled 

él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

 Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen.”

Takács József

Polgármester

imádkozás, megemlékezés erősíti hi-

tünket, reményünket, örömünket, ami-

re igen nagy szükségünk van. Éljünk 

ezzel a lehetőséggel, kérjük Isten meg-

erősítését és erősítsük egymást is szép 

ünnepünkön! 

Szeretettel várunk – felekezettől füg-

getlenül – minden érdeklődőt, aki Bala-

tonszemesen üli meg Szent István ki-

rály ünnepét!

Tomanek Péter 

plébános
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„Csonka professzor-
nak és családjának ez 
a végtelenül szeretett 
Balatonszemes volt – és 
ma is – második ottho-
na. A település kis római 
katolikus kápolnáját a 4 
Bagolyvár utcában, ahol 
a mai mise is volt, Csonka 
Pál tervezte. És az eddig 
névtelen utca, amelyben 
a Csonka-villa áll, ezután dr. Csonka 
Pál nevét viseli majd és emléktábla 
őrzi a kiváló névadó emlékét. Méltó 
főhajtás ez a professzor és a nagy tu-
dós előtt, Balatonszemes közösségé-
től pedig szép gesztus, hogy emléket 
állít – nemzedékekre hatóan – e jeles 
tagjának. 

Balatonszemes, 2015. július 12.” 
Osskó Judit

„ (…) Köszönöm szépen Bartha Lász-
ló úr kezdeményezését, hogy Csonka Pál 
méltó megemlékezésének jeléül nevez-
zük át ezt a régi Kápolna közt és helyez-
zük ki ezt a táblát. Az Önkormányzat 
támogatta a kezdeményezést és igyekez-
tünk minden segítséget megadni.

Mindig fontosnak tartottam és a jö-
vőben is fontosnak érzem azon emberek 
elismerését, akik nem a politikában, ha-
nem életük során valós, tartalmas és ma-

radandó emberi értékeket hoztak létre. 
Ilyen volt Csonka Pál is, akinek már édes-
apja Csonka János is egy elismert feltalá-
ló volt. Büszkék vagyunk arra, hogy Ba-
latonszemeshez szorosan kötődnek ilyen 
rendkívül tehetséges, kimagasló elméleti 
és gyakorlati, szakmai tudással rendel-
kező személyek, akik Szemes jó hírnevét 
is öregbítik.

Bízom benne, hogy községünk a jövő-
ben még több híres, elismert, kimagasló 
tudással rendelkező szülöttel, lakossal, 
településhez kötődő személlyel gazda-
godik, akiknek munkássága maradandó 
értékeket teremt Balatonszemesen.

Kívánom, hogy ez kis köz, az utcanévtáb-
la őrizze mementóként Csonka Pál emlékét 
a jelen és az utókor számára. (…)”

részletek Takács József 
Polgármester Úr táblaavató

 beszédéből

Közterület elnevezés
az országban először 

Csonka Pál 
professzorról,

Balatonszemesen
Balatonszemes Polgármesteri Hivatala – 

civil kezdeményezésre, amelyet kezdettől 
fogva lelkesen támogatott – nemes gesz-
tussal úgy döntött,hogy hagyományápolási 
gyakorlatát követve utcát nevez el Csonka 
Pál építészmérnök,műegyetemi tanár, aka-
démikus, állami- és Kossuth díjas, a statika 
nemzetközi hírű tudósáról, aki a 30-as évek-
ben a községben  villát vásárolt és haláláig 
minden nyarát itt töltötte ugyanakkor ke-
vesek által ismert, hogy a Bagolyvár utcai rk. 
kápolna tervezője. Az eredetileg névtelen, 
most már Csonka Pál  utca a kápolna sarká-
tól indul és a Bagolyvár  utcát a Kossuth La-
jos utcával köti össze.

Az ünnepélyes utcanév keresztelésre 2015 
július 12-én,  a Bagolyvár utcai kápolnában 
tartott szentmise után. Csonka Pál születés-
napját  néhány nappal követően került sor.

Takács József polgármester köszöntő 
beszéde után a szakma nevében Osskó 
Judit Ybl-díjas építészmérnök, televíziós 
szerkesztő méltatta Csonka Pál munkás-
ságát, majd dr. Stróbl Alajosné Csonka 
Lívia, Csonka professzor lánya és Takács 
József polgármester leplezte le az utca 
- valamint a névadó munkásságát össze-
foglaló ismertető táblát. Tahy Péter gyer-
mekkori élményét elevenítette fel, amikor 
elmesélte, hogy látta, ahogy Csonka Pál 

személyesen válogatta ki a falazás sor-
rendjéhez a kápolna építésekor az oda 
szállított köveket. Az ünnepség végén a 
résztvevők közösen elénekelték a Szóza-
tot, majd a család a Csonka villában foga-
dást adott a résztvevők számára.

Végezetül köszönet illeti mindazokat, 
akik a kezdeményezés lebonyolításában 
részt vettek, mindenekelőtt Takács Jó-
zsef polgármester urat, mert ezzel a tet-
tel Csonka Professzor szellemi és erkölcsi 
nagyságát hirdetik, megtartó és követen-
dő példaként állítják úgy a  mai mint a fel-
növő generáció  számára.

Bartha László – fotó: Stróbl Zsó�a.
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Balatonszemes Községi 
Önkormányzat ülésterméből
A Balatonszemesi Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2015. jú-
nius 29-én, július 2-án, majd 30-án és 
31-én is ülést tartott. Az utóbbi rend-
kívüli ülésekre a nyári ülésszünet alatt 
azért került sor, mert több fontos és 
határidős kérdésben is döntést kellett 
hozni.Az alábbiakban néhány mon-
datos tájékoztatót adunk a sokrétű 
munkavégzésről:

Június végén a Képviselő-testület 
a belterületi utak burkolat festésének 
szükségességéről döntött és e tár-
gyában a HARSÁNYI’89 Kft. 775 e-Ft 
árajánlatát fogadta el, a munkálatokra 
még július elején sor került.

Az FC által nyert kisbusz működé-
si költségeinek kérdésében csak azt 
követően hozott döntést a testület, 
hogy a sportpálya és a műfüves pá-
lya használatát felülvizsgálta. Ebben 
a tárgyban meghallgatásra került a 
gyermek edző tábort vezető KID S 
& B Kft. igazgatója és a nyári sport-
edzéseik elősegítése érdekében a 
szabadtéri foci pályák és a műfüves 
pálya alkalmankénti használatára 
közvetlenül az önkormányzat kötött 
szerződést. 

A Horvát - Magyar kerékpárút pá-
lyázathoz a kivitelező és műszaki 
ellenőr által tételes költségvetéssel 
alátámasztott és indokolt pótmunkák 
elvégzését szükségesnek tartotta, s 
felhatalmazta a pályázatírót, hogy 
tegyen lépéseket annak érdekében, 
hogy a pályázatot kezelő hatóság 
ezeket a főleg műszakilag indokolt és 
esztétikai szempontok miatt fontos 
pótmunkákat a pályázat keretében 
elismerjék.

A 1105/2 hrsz-ú ingatlan (Fehér Ga-
lamb) ügyében a Képviselő-testület 

korábbi határozatát megváltoztatja, 
így a 12.800 ezer Ft egyösszegű vétel-
ár helyett – figyelemmel az időköz-
ben végzett munkálatokkal kikerült 
nyílászárókra is – 11 millió egyössze-
gű vételárra változtatta az ingatlan 
értékesítési árát, melyet egy összegű 
befizetés mellett lehet megvásárolni. 
Ezzel egy időben döntést hozott a 
testület arról is, hogy az orvosi rende-
lő közvetlen telekszomszédságában 
lévő 1129/1 hrsz. / természetben: Sza-
badság u. 20. sz. alatti / beépítetlen 
területre 5 millió egyösszegű – ki-
sajátítás előtti – vételárat ajánl fel. Az 
adás-vételi jogügyletekre még nem 
került sor.

„Patinás település” tábla elkészí-
tésére adott árajánlat alapján a kép-
viselő-testület a táblát nem rendelte 
meg, de hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy - miután azt a partnerszervezet 
saját költségén elkészítteti – a tábla 
közterület-foglalási díj nélkül kihelye-
zésre kerüljön.

Lakástámogatás
A helyben építkezni, lakást vásárol-
ni és lakást szépíteni szándékozók 
kamatmentes kölcsönként történő 
támogatására az önkormányzat évek 
óta 1.800 ezer Ft költségvetési elő-
irányzatot biztosított. Az utóbbi évek-
ben még ezen támogatási összeg-
re nem volt kellő kereslet. 2015-ben 
mintha fellendült volna az ingatlan 
piac. Az év első felében 4.800 ezer Ft 
összegű támogatási kérelem érkezett. 
A Képviselő-testület a fedezet bizto-
sítása érdekében a tartalék terhére 
emelte meg a keretet. 
Vezetői megbízások
Mint arról korábbi lapszámunkban 

hírt adtunk Boór Miklós sikeresen 
pályázott a Reich Károly Általános Is-
kola élére. Gratulálunk az igazgató úr-
nak és kívánunk eredményes vezetői 
munkát, jó egészséget és sok sikert a 
következő 5 évben is!

A Balatonszemes - Balatonőszöd - 
Somogytúr Óvoda Társulási Tanácsa 
a meghirdetett óvodavezetői állásra 
beérkezett pályázata alapján újabb 5 
évre Szentiványi Jánosnét bízta meg 
a Nyitnikék Óvoda intézményvezetői 
feladatok ellátásával.További eredmé-
nyes munkát, sok sikert és jó egészsé-
get kívánunk! 

A társulás településeinek polgár-
mesterei nevében Takács József, mint 
a társulás elnöke is gratulál a kineve-
zéshez!
Energiaköltség-csökkentés
előkészületei
Részben naperőmű park építésének 
szándékával, részben pedig a közvi-
lágítási lámpatestek korszerűsítésével 
igyekszik az önkormányzat az ener-
gia költségeit csökkenteni. Mindkét 
kérdésben az előzetes szándékon túl 
konkrét lépések történtek az előzetes 
közbeszerzési eljárás lefolytatására és 
a tervek készítésére.

A közvilágítás két tárgyalást igé-
nyelt, hiszen tisztázandó volt, hogy a 
15 éves elkötelezettséget követően 
hogyan alakul a LED-es lámpatestek 
tulajdonjoga, megerősítést igényelt 
az a kérdés is, hogy a tervezett beru-
házás és üzemeltetés költségeit fede-
zi a megtakarítás.

Újabb gépkocsi pályázatok
A Községi SE, illetve a Bűnmegelő-
zési Egyesület is sikeres pályázatot 
nyújtott be gépjármű beszerzésre.  
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Társaságunk az elmúlt időszakban az 
ilyenkor szokásos munkáit ütemezte és 
végezte el.

A nyári időszakban ez elsősorban a 
zöldterületek karbantartását, parkok, 
utcák takarítását, illetve a strandok taka-
rítását jelenti.

Ugyanakkor nem szabad megfeled-
keznünk a helyi rendezvények kiszolgá-
lásáról sem.

A nagyobb rendezvényeken, mint pél-
dául a Fogathajtó Verseny vagy a Szemes 
Fesztivál munkatársaink építik a színpa-
dot, a nagy rendezvény sátrat, kijelölik a 
pályát, segítenek a Fesztivál egyik kiállí-
tó helyszínének rendbetételében.

A Szemes Fesztiválon ezen felül a nagy 
létszámra való tekintettel kollégáink na-
ponta háromszor – vagy még akár több-
ször is – szemeteznek a Rózsa parkban, 
az Állomástérnél és a Kisfaludy utcában.

Július első felében először a tikkasztó 
hőség, majd negyedik hétvégéjén a hir-
telen jött vihar tett próbára bennünket.

Utóbbi sajnos nem kevés kárt okozott 
település-szerte.

A szombat délutáni alig fél órás vihar 
nagy pusztítást végzett strandjainkon, 
illetve a Fő utcában és a Szabadság ut-
cában is. Több helyen fákat döntött ki 

a szél, egy-két helyen kisebb-nagyobb 
mértékben a tetőket is megrongálta. 
Megbontotta az OTP lakópark épületé-
nek bádoglemezét is.

Az egyik ingatlannál pedig az utcáról 
kidőlő hatalmas akác okozott károkat, a 
közelben lévő ház sarkánál. Szerencsére 
személyi sérülés nélkül.

A vihar elvonultával munkatársaink 
azonnal nekiláttak a károk felmérésének 
és a kidőlt fák, letört ágak fűrészelésé-
nek, az út akadályok megszüntetésének.

Két helyen kellett lezárnunk egy-egy 
területrészt, mert a letört, de még le 
nem esett ágak veszélyeztették a járó-
kelők biztonságát. 

Vasárnap MAN teherautónk, Toyota kis-
teherautónk és a kistraktor is dolgozott, 
hogy minél előbb járhatóvá tegyük elsősor-
ban a Fő utcát, mivel ott tört le a legtöbb ág.

Hétfőtől munkatársaink pedig már 
teljes létszámban a gallyak, falevelek 
összesöprésén, takarításán fáradoz-
tak. A láncfűrészekkel kollégáink már 
olyan területekre is eljutottak, ahol 
első körben nem történt meg az ágak 
levágása, mivel életet és vagyont nem 
veszélyeztetett a letört ág, illetve ide-
genforgalmi szempontból sem zavarta 
az összképet.

A munkák nagy részével várhatóan a 
hét végére végeznek, de ezúton is kér-
jük a lakosság és az üdülőtulajdonosok 
türelmét, hiszen rengeteg mennyiségű 
ág, lomb van település-szerte, amelynek 
elszállítása nem egy-két napos munka.

Az augusztus sem telik munka nélkül, 
hiszen a Rock Part fesztivál után máris itt 
lesz a 20-ai hosszú hétvége, ami szintén 
sok feladatot ró a Kft. munkatársaira.

A beszerzéshez szükséges pályázat-
ban le nem fedezhető költségeket 
- mint ahogyan azt a Dél- Balatoni 
FC esetében is – az önkormányzat tá-
mogatási összegként felvállalta. Hang-
súlyozva lett azonban, hogy a civil 
szervezeteknek kell gondoskodniuk a 
pályázaton nyert járművek üzemelte-
tési költségéről, működtetéséről.

Dekoráció
Az új kerékpáros pihenő üvegezett 

oldalfalának dekorációjáról döntött a 
testület a grafikai tervek és benyújtott 
árajánlatok alapján. A dekoráció elhe-
lyezésére még a pályázat záróesemé-
nye előtt sor kerül.

Orvosi ügyelet
Balatonboglár Egészségügyi köz-
pontjának megkeresése alapján 
döntött a képviselő-testület arról, 
hogy csatlakozik és igényli a bala-
tonboglári család-orvosi ügyeletet. 

A járó-beteg szakorvosi ellátás-
tól független balatonboglári csa-
lád-orvosi ügyeletet egyre több 
balatonszemesi lakos és Balaton-
szemesen üdülő vendég keresi fel. 
A döntésben az is közrejátszott, 
hogy elégedettek a betegek a ba-
latonboglári orvosi ügyelet ellá-
tásával. Az előzetes döntést még 
2016. január 1. előtt konkrét meg-
állapodásra vonatkozó tárgyalások 
követik.

KFT HÍREK
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info/szemes

Balatonszemes Község Önkor-
mányzata projektötletet nyújtott be 
a „Szelíd térségfejlesztési modellek 
a gyakorlatban” című, helyi gazdaság-
fejlesztést célzó programsorozatra, 
melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium és a Nemzeti Agrárszaktanács-
adási, Képzési- és Vidékfejlesztési In-
tézet helyi gazdaságfejlesztést célzó 
szemléletformáló kezdeményezés-
ként hirdetett meg februárban. 

A program legfőbb célja, hogy a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet telepü-
lésein legalább 25 gazdaságfejlesztési 
célú, kisléptékű fejlesztés valósuljon 
meg helyi szereplők (mikro- és kis-
vállalkozások, önkormányzatok, civil 
szervezetek, szövetkezetek) kezde-
ményezésére, melyek illeszkednek a 
2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési 
időszak operatív programjainak cél-
jaihoz és jó gyakorlatként országosan 
mintául szolgálhatnak a helyi gazda-
sági szereplők számára. 

Balatonszemes Önkormányza-
ta sikeresen pályázott „KÖZÖSSÉGI 
SZOLGÁLTATÓ PONT KIALAKÍTÁSA” 
címmel, melynek eredményeként 
a település mintegy 5.8 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesül. 

Projektünk célja, hogy a helyi gaz-
dasági szereplők bevonására építő új 
szolgáltatásainkkal segítsük a turiz-

mushoz is kapcsolódó gazdaságélén-
kítő folyamatok kialakítását és erősít-
sük a hosszú távú fejlesztés lehetősé-
gét. Ennek érdekében egy szolgáltató 
központ kialakítását kezdeményeztük, 
melynek feladata felmérni és rendsze-
rezni a helyi és térségi őstermelőket, 
kistermelőket, kézműveseket, turisz-
tikai szolgáltatókat, szállásadókat és 
vendéglátókat, akik számára marke-
tingeszközökkel és különböző, a tele-
pülés kiemelt rendezvényeihez kap-
csolódó megjelenési-, bemutatkozási 
lehetőséggel közvetlen kapcsolatot 
is biztosíthatunk más piaci szereplők 
felé. A program fontos eleme, hogy 
összekapcsolhassuk a helyi gazdasági 
szereplőket is egymással.

- A projekt részeként létrejön egy 
honlap, nyilvános szolgáltatói adatbá-
zissal és az együttműködő partnere-
ink portfólióját bemutató oldalakkal. 

- Kölcsönös együttműködést alakí-
tunk ki különböző turisztikai szolgálta-
tókkal, akik promóciós tevékenységgel 
segítik „helyi értékeink, termékeink” szé-
leskörű bemutatását. Továbbá bővítjük 
a térségi partnerségi kapcsolatokat a 
központi pályázati programban részt-
vevő más szervezetekkel. 

- Az idegenforgalmi rendezvények-
hez is kapcsolódó, egységes arcula-
tú értékesítési pontok kialakításával 
- árusító pavilonok beszerzésével és 

rendelkezésre bocsátásával segítjük a 
helyi termékek értékesítését. 

- A művelődési ház előterében egy-
séges arculatú helyi termékpolc kerül 
kialakításra.

- A település frekventáltabb turisz-
tikai pontjain kihelyezendő informáci-
ós táblákkal és egyéb marketingesz-
közökkel biztosítjuk együttműködő 
partnereink promócióját. 

- Egy, a közösségi színtér bővítését 
célzó „falukemence” megépítésével a 
közösségi élmények mellett a turiszti-
kai attrakciók lehetőségeit is bővítve 
a helyi gasztronómiai értékek bemu-
tatásának kívánunk helyet biztosítani.

Hosszabb távon a vidékfejlesz-
tési koncepcióhoz igazodó képzési 
programokkal, szemléletformáló elő-
adásokkal, a partnereinket érintő QR 
kódos rendszerrel és a térségi együtt-
működésen alapuló információs há-
lózat kialakításával szeretnénk a helyi 
gazdaságélénkítő folyamatokat to-
vább segíteni. 

A program 3 éves fenntartási idő-
szakot ír elő, ezért ez időszakra kérjük 
a helyi gazdasági szereplők részéről az 
együttműködési szándék kölcsönös 
megerősítését.

További információ:
Dóri Éva projektmenedzser 
0630 6654384 
muvhaz.latinovits@gmail.com

Hermann Ottó Intézet „Szelíd térségfejlesztési modellek 
a gyakorlatban”című programjának bemutatója
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oktatás

Kedves Olvasó!

Legutóbbi lapszámban a ballagás előtti 

időszakról tudtam beszámolni Önöknek. 

Nos, azóta is történtek fontos események.

Labdarúgócsapatunk tagjaiból Szentivá-

nyi Gábor testnevelő tanár összeállított egy 

strandfoci csapatot, és a siófoki rendezésű 

Diákolimpián országos bajnokok lettek.  A 

kizárólag 8. osztályosokból álló csapat így 

igazán szépen búcsúzott az iskolától.  

Kézilabdás lányainknak nem sikerült a bra-

vúr. Titkon abban reménykedtek, hogy talán 

valami nagy szerencse révén, akár dobogós 

hely is lehet az országos Diákolimpia döntő-

jében.  Szépen, fegyelmezetten játszottak, 

de idén nem sikerült. Ettől függetlenül azt 

gondolom, minden dicséret megilleti őket, 

mert országos döntőbe bejutni, már maga 

nagy szó. Sportolói nagyságukat jelzi, hogy 

a lehető legmagasabbra vágytak. Tisztelen-

dő az akarat!

A tanév utolsó tanítási napján írták meg 

diákjaink az idegen-nyelvi kompetencia-

mérés feladatsorát. Nagyon készült rá Val-

kóné Kovács Márta tanárnő, hiszen évtize-

dek óta ez az első olyan felmérés, amit az 

ország minden iskolájában meg kellett írni 

a tanulóknak.  Az előzetes eredmények azt 

mutatják, hogy az év közben alkalmazott 

osztályozásunk, értékelésünk reális, azon-

ban, hogy ez a többi iskolához képest 

hova helyez el bennünket, azt majd csak 

akkor fogjuk megtudni, ha közzéteszik a 

többi iskola átlagát.

Egyébként a kompetenciaméréssel kap-

csolatban nagyon megoszlanak a véle-

mények.  A diákok gyakorlatilag szívessé-

get tesznek azzal, hogy egyáltalán megír-

ják. Nem kötelezhető rá senki, hogy vegye 

komolyan. Ha a gyerek üresen adja be a 

lapot, akkor sincs semmi következménye. 

Nem számít bele az év végi jegybe, nincs 

tétje számukra. Nem úgy az iskolák ese-

tében!  Az iskolák értékelésének legfon-

tosabb mutatószáma lett a mérés ered-

ménye. Nem számít, hogy milyenek a 

felvételi eredmények, milyen a gyerekek 

továbbtanulási statisztikája, hogy az iskola 

milyen versenyeken indul, ott hogyan tel-

jesít.  Ezek ugyanis állítólag nem egységes 

eredmények, míg a kompetenciamérés az.

Június közepétől napközivel üzemel az 

iskola. Napi átlagban 12-14 tanulónk van, 

akikkel egy pedagógus foglalkozik. Ez a 

szolgáltatás az önkormányzat költségve-

tését terheli. Ilyenkor az állam nem finan-

szírozza az étkezést, és az egyéb költsége-

ket.  A gyerekek játékkal, olvasással, sétá-

val, esetleg fürdéssel, kiállítás látogatással 

töltik az időt.

Folyamatosan megy az épület karbantar-

tása.  A nagy terhelésnek kitett falfelüle-

teket burkoltuk, sok teremben felújítot-

tuk a padlót, szinte mindenhol végeztünk 

már a festésekkel, az egyes termek adott 

évfolyamokhoz való igazításával.  Itt sze-

retném megköszönni az önkormányzat 

támogatását!

Az előző lapszámban a lapzárta miatt már 

csak egy rövid hírt volt mód közölni arról, 

hogy újabb öt évre kineveztek igazgató-

nak.  Engedjék meg, hogy most egy kicsit 

hosszabban szóljak erről!

Az igazgatók kinevezését az új Köznevelési 

törvény szerint az oktatásért felelős miniszter 

teszi meg, a járási tankerület vezető javasla-

ta alapján.  A tankerület vezető a döntésekor 

figyelembe veheti az adott iskola pedagó-

gusainak, diákjainak, szülői szervezeteinek, a 

működtető önkormányzat véleményét, de 

akár ezektől függetlenül is dönthet.  Az iskola 

igazgatói álláshelyére két érvényes pályázat 

érkezett. A fentebb említett közösségeknek, 

a véleményezésre jogosultaknak egy hónap 

állt rendelkezésükre, hogy megismerjék a 

pályázati anyagokat, hogy meghallgassák a 

pályázókat, és döntsenek. 

Nagyon örültem annak, hogy az anyago-

mat és a személyemet mindegyik véle-

ményezésre jogosult kör 100%-ban támo-

gatta.  Ez azonban az elismerés mellett 

komoly terhet is jelent. Ilyen fokú bizalom-

mal nagyon nagy felelősség is társul.  Nem 

elbizakodottá tett az elismerés, hanem 

kötetességet tett rám. Meg kell feleljek 

azoknak, akik rám szavaztak, támogattak.  

Ezúton köszönöm meg mindenkinek a 

támogatását, a bizalmát, a kapott jókí-

vánságokat!  El kell mondjam, hogy az 

elmúlt tíz esztendő sikerei nem pusztán az 

én érdemem. Közös munka, közös akarat 

hozta a sikert nekem is!  A jó tantestület, 

az iskola mellett álló, a gyerekükért, mások 

gyerekeiért tenni akaró szülők és sokszor a 

nem szülők is, a támogató tettek, gondo-

latotok, a jó időben, őszintén megfogal-

mazott segítő szándékú kritikák, az önkor-

mányzatok minden téren érezhető támo-

gatása, az általuk nyújtott anyagi, tárgyi, 

és nem utolsó sorban erkölcsi támogatás 

nélkül én sem lettem volna ilyen eredmé-

nyes.  Én a legnagyobb eredménynek ezt 

az egységet tartom. Ez az alapja annak, 

hogy mindenki a tőle telhető legtöbbet 

tudja nyújtani a gyerekeknek.

Köszönöm a bizalmukat, a támogatásukat!  

Nem szeretnék többet, csak annyit, hogy 

amikor ez az ötéves ciklus lezárul, azok, 

akik bizalmukkal megtiszteltek, nem bán-

ják a döntésüket.

Tisztelettel!     Boór Miklós igazgató

Az iskola nyári hírei
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Balatonszemesen augusztus 8-án (szom-
bat) 9.00 órai kezdettel került megtartás-
ra a hagyományos üdülőhelyi fórum. A 
forróság ellenére 20-25 fős részvétel mel-
lett zajlott a tanácskozás. Takács József 
polgármester úr ismertette az elmúlt év 
eredményeit és nehézségeit, valamint 
a következő ciklus főbb célkitűzéseit. 
A tanácskozás rendjét félbeszakítva és 
némileg megzavarva érkezett egy, a 
Sport utcában nyaraló vendég, aki az 
éppen e hétvégén zajló hangos zene 
miatt emelt kifogást. A felszólalót végül 
maguk a résztvevők intették türelem-
re, hiszen mindannyian azért érkeztek, 
hogy megbeszélés tárgya legyen min-
den, amit itt tapasztaltak, hogy milyen 
előnyös változások történtek és milyen 
intézkedésre váró feladatok szüksége-
sek. Több hozzászóló megerősítette, 
hogy a Berzsenyi utcában az ingatla-
nok előtti út- és kerítés közötti közterü-
let rendezendő ügyet jelent önkormány-

zatunknak. Olyan kompromisszumos 
megoldás szükséges, melyek a járművek 
számára a parkolási és kitérési lehetősé-
get biztosítják, ugyanakkor a zöld öve-
zet is sértetlenül megmaradhat. Többen 
is kérték, hogy a koros fák gondozása, 
pótlása szakszerű legyen és a fák kivá-
gásai helyett elsődlegesen azok megújí-
tására, fiatalítását célzó visszanyesésé-
re kerüljön sor, a fapótlások fejlődése 
pedig korrekt gondozással legyen biz-
tosítva. Teljes egyetértés övezte a terv-
szerű fásításra és gondozásra vonatkozó 
véleményeket, e téren tett felajánlásokat 
ezúttal is köszönet illeti. Felvetések tör-
téntek a Balaton part kövezetére, egyes 
– öböl – szakaszon a vízminőséget is 
javító intézkedésekre, valamint az álta-
lános köztisztaságot jobbító felvetések 
is történtek. E körben sürgető probléma-
ként vetődött fel a zöld nyesedék elhe-
lyezésének célszerűbb megoldása. Töb-
ben kérték az információ áramlás javítá-

sát akár a honlapon, vagy nyomtatottan 
a Hírmondóban, vagy adóívekkel egy 
időben kiküldhető tájékoztatóként-, de 
volt javaslat arra vonatkozóan is, hogy 
ezeket elektronikusan, e-mail formájá-
ban is kérhetnénk, erősítve a közvetlen 
konzultációkat. 
Összességében: a mólótól nyugatra 
eső településrészről érkező felvetések 
képezték a jelzések többségét, de a spe-
ciális problémákon túl - akár a fák 
vágása, a zöld nyesedék elhelyezése, 
vagy viharkárok utáni takarítás kérdé-
sei a település egészét érintette és meg-
oldási javaslatokat is tartalmazott. Az 
önkormányzatnak fontos, hogy közvet-
lenül értesüljön arról, mi befolyásolja 
az üdülő tulajdonosaink és az ide érkező 
vendégek közérzetét, mert a megoldha-
tó problémák megszüntetésével erősöd-
het a település  jó szándékú embereinek 
közössége.

Dr. Valkó Zsuzsanna

ÜDÜLŐHELYI  FÓRUM

info/szemes
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Július 7-én rendkívüli ülés keretében dön-

tött a képviselő-testület arról, hogy a köz-

világítás korszerűsítésére egyszerűsített 

közbeszerzési eljárást indít és folytat le. A 

közbeszerzési eljárás alapján 3-, a feladat-

ra szakosodott kivitelező cég megkeresé-

sére került sor. Eredményhirdetésre várha-

tólag augusztus második felében kerül sor.

Többször is tárgyalt a képviselő-testület az 

illegális szemétlerakókról. Sajnálatos tény, 

hogy üdülőink tulajdonosai és vendége-

ink előszeretettel dobálják és a leglehe-

tetlenebb helyeken rakják kupacokba a 

szemetet, a lomot és építési törmeléket. 

Hathatós intézkedést és eredményt eddig 

nem tudott a hivatal elérni, remélhetőleg 

a térfigyelő rendszer segítséget fog ahhoz 

is adni, hogy felderíthetők legyenek a hul-

ladék lerakók, hiszen óriási költségek árán 

lehet a területeket rendbe tenni.

Kérjük, ügyeljenek környezetükre, ne 

szennyezzük azt! A szervezett szemétszál-

lítást és a meghirdetett lomtalanítást szí-

veskedjenek igénybe venni! 

Balatonőszödi Képviselőtestület ülésterméből

Az idegenforgalmi szezon velejárója, hogy 
településeinken egymást érik a különbö-
ző programok. Nincs ez másképp Őszö-
dön sem, hagyományos rendezvényeink 
többsége már lezajlott, így rövid áttekin-
tést adhatunk a megtörtént eseményekről.

A június végén szervezett Falunap –nyu-
godtan fogalmazhatunk így – csúcsot dön-
tött, még egy rendezvényünkön sem vet-
tek részt ennyien. Sokan vettek részt az 
egész napos programokon, és a fellépők 
között is szép számmal akadtak helyi „ala-
kulatok”, hiszen a Banya-tanyán kívül az 
Óvodás Apukák és a Jeszi Tanoda is önálló 
produkcióval álltak a közönség elé.
Egész nap zajlottak a versenyek, érdemes 
megemlítenünk az eredményeket:

Főzőverseny:
1.  Takács Gyula (Fokhagymás tarja  

burgonyafánkkal)
2.  Kuti Ferenc (Báránypörkölt)
3.  Winkler Csaba (Nyúlpaprikás)

Süti verseny (édes):
1.  Leszicskov- Madarász Anita 

(Mascarponés, levendulás muffin)
2.  Farkasné Valkó Diána  

(Ribizlis túrókocka)
3.  Sebesné Szili Zsuzsanna  

(Török citromos szelet)
Különdíj: Ajzert Fruzsina  

(Málnás piskóta)

Süti verseny (sós)
1 Farkasné Valkó Diána  (Sajtos rolád)
2 Szedleczkyné Leszl Mária (Tepertős 
pogácsa)

3 Antal Jánosné (Kapd be sajtos rúd)
Különdíj: Csehi Jenő (Kemencében sült 
pogácsa)

Fantáziadús elnevezésű csapatok vettek 
részt a sportversenyeken. 
Falunapi foci:
1.  Répácskák (Táncsics- csapat)
2.  Mennyei megyei (Vitya és bandája)
3.  Hanyatlás SC (óvodás apukák)

Őszödi hétpróba:
1. Kanok a 2. X felett (Óvodás apukák)
2. Haragszom banda (Törpe és csapata)
3. Vitya meg a bandája, 
 Répácskák (holtverseny)

Július 19-én rendeztük meg 16. alkalom-
mal a kettesfogathajtó versenyt, 18 fogat 
részvételével.
Eredmények:
Akadályhajtás:
1  Horváth Rajmund  

– Marcali Város Szabadidő SE
2  Kleiber Jenő – Siófoki Lovasegylet
3  Somogyi József – BBSC Balatonboglár

Vadászhajtás:
1.  Magyar Milán – Marcali város 

Szabadidő SE
2.  Somogyi Kálmán  

– BBSC- Balatonboglár
3.  Ágoston Gyula  

– Balatonlelle. Kishegyi LK

A hónap krónikájához tartozik még, hogy 
július 26-án a református templomban, 
bensőséges ünnepség keretében, a csa-
ládtagok jelenlétében emlékeztünk Gueth 

Gyula lelkészre, aki feleségével együtt fél 
évszázadon keresztül szolgálta az őszödi 
és szemesi gyülekezetet. A falu díszpolgára 
születésének 100. évfordulóján emléktáb-
lát helyeztünk el a templomban. A meg-
emlékezésről Konc Gáll László lelkész úr az 
eseményről készült beszámolójában olvas-
hatnak bővebben.

A balatonőszödi szőlőhegyen 2006-ban 
készítette el a villáműző Szent Donát dom-
borművet a hozzá tartozó kis építménnyel 
Szedleczky Rudolf iparművész. Azóta min-
den évben, idén augusztus 1-én is – meg-
tartották a mára már hagyományossá vált 
ünnepséget. A 9. alkalommal rendezett 
hagyományos Szent Donát- napi koszo-
rúzás és bormustra a Szedleczky- pincénél 
azt sugallja, hogy nyugodtan készülhetünk 
a tízedik alkalomra!

Őszödön is zajlik az élet

info/szemes
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egyházi hírek

Július 26-án délután 4 órakor különleges alkalomra gyűlt 
össze Balatonőszöd lakossága a református templomban: a 
48 éven át szolgáló Gueth Gyula lelkipásztor születésének 
100 évfordulóján emlékezett a gyülekezet, a település kö-
zössége, kiegészülve az alkalomra meghívott családtagok-
kal. Az igehirdetés szolgálatát a Somogyi Református Egy-
házmegye esperese: Nagy Csaba végezte, aki az emlékezés 
fontosságáról szólt a jelenlévők között. Kiemelte, hogy Isten 
igéje sokszor figyelmezteti a mindenkori embert: Emlé-
kezz! Az igehirdetés után Bellai Zoltán püspöki főtanácsos 
emlékezett vissza a lelkipásztorra, személyes élményeit 
megosztva, majd felolvasta a pápai levéltárban ránk maradt 
önéletrajzot, melyet Gueth Gyula maga vetett papírra gyer-
mekkorától egészen a balatonőszödi szolgálatba állásáig. 
Ezt követően Antal János polgármester, a református gyüle-
kezet presbitere emlékezett meg a lelkipásztorról, méltatva 
gyülekezeti szolgálatát és közéleti tevékenységét. A megem-
lékezések végén Gueth Péter lelkipásztor mondott köszöne-
tet a család nevében felidézve a gyermekkori emlékeket és 
megköszönve azt a mérhetetlen szeretetet, amit családja Ba-
latonőszödön kapott. Az istentisztelet után a gyülekezet a 
lelkipásztor sírjánál is lerótta kegyeletét, elhelyezve az emlé-
kezés koszorúit.  Felhangzott a reformátusok himnusza: 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…”

Megemlékezés Gueth Gyula református 
lelkipásztor születésének 100. évfordulóján
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A Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
aktuális programjai (augusztus 19-23.)

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT

08.19. (sze)

18.00 BUJTOR BALÁZS 
Kvartett  

koncert a Katolikus 

templomban /  belépő 

990,- Ft / fő 14 év alatt 

ingyenes

20.00 Standup humor-
est: Varga Ferenc József 

és Szép Bence a művelő-

dési  

házban / belépő: 1500 

08.20. (cs)  

10.00  Ünnepi szentmise és kenyérszen-
telés a Bagolyvár utcai kápolnánál. (A 

program rossz idő esetén a művelődési 

házban kerül megrendezésre.)

15.00 Kézműves vásár
18.00 TÉRZENE Lengyeltóti  

fúvószenekar - Zenepavilon /  

esőhelyszín: művelődési ház

19.00  A Csíkszentdomokosi Tenyeres-
Talpas tánccsoport bemutatója 
(felcsíki koreográfia, forgatós táncok, 

mezőségi lakodalmas)

20.00 Rumba Calliente koncert  
- Zenepavilon / esőhelyszín:  

művelődési ház

22.00 Tűzijáték a sportpályánál

22.15 Retrodisco - Zenepavilon  
- esőhelyszín: művelődési ház

08.21. (p)  

15.00 Kézműves vásár

18.00 Gyerek Zenekar koncert  

– Zenepavilon - esőhelyszín:  

művelődési ház

19.00 Tiszta Kabaré - színházi előadás – 

Zenepavilon - esőhelyszín:  

művelődési ház

19.30 JAZZudvar - Creative B trió -  

Postamúzeum kert / belépő: 1000,- Ft / fő 

14 év alatt ingyenes

21.00 Pótári József gitárestje  
- Zenepavilon / esőhelyszín:  

művelődési ház

22.15 RETRO DISCO / DJ CSIÁK  
- Zenepavilon / esőhelyszín:  

művelődési ház

08.22. (szo)    

9.00 BOLHAPIAC  a Rózsakertben

10.00 Mazsola / gyerekműsor  
- művelődési ház / belépő: 1800,- Ft

15.00 Kézműves vásár
16.00 Akusztikus akkordok koncert 

(napjaink slágerei) - Zenepavilon  

- esőhelyszín: művelődési ház

18.00 SERICA koncert - Zenepavilon  

- esőhelyszín: művelődési ház

20.00 Budapest Ragtime Band  

- Zenepavilon - esőhelyszín:  

művelődési ház

22.00 PARTY Band UTCABÁL  
- Zenepavilon - esőhelyszín:  

művelődési ház

Kedves Szemesiek!
Elmondhatom Önöknek, hogy egy 
Svájcból érkező barátom látogatott 
meg a hétvégén. Amit tapasztalt, 
szeretném megosztani Önökkel, hisz én 
is egyetértettem vele. Szívem, lelkem 
örült  a sok dicséret hallatán. Mesélte, 
hogy az autópályáról letérve, a körfor-
galomnál jött Szemes felé. 

Az iskola környékén olyan sze-
met gyönyörködtető látvány fogadta, 
hogy azt hitte nem is Szemesen jár. 
Körülbelül 4 éve járt errefelé, akkor 
elhagyatott, rendezetlen volt az a 
rész. Következő meglepetés a Kikötő 
utcában érte, amitől szintén el volt 
ragadtatva, látva a szépen kialakított 
sétányokat, parkolót és parkosítást. 

Kellemes ebéd után elsétáltunk a 
kikötőbe, majd a szabad strand felé 
vettük az irányt. 

Olyannyira tetszett neki a sok vál-
toztatás, hogy közeledő nyugdíjas éveit 
itt szeretné tölteni, pedig Ő Svájc leg-
szebb helyén lakik. A sok dicséret olyan 
jól esett, ez pedig azt bizonyítja, hogy 
a falunak jó „Gazdái” vannak, mert a 
változást mindig a külső szemlélő látja 
meg hamarabb, mint az itt lakók.

Van sok elégedetlenkedő, akik nem 
sokat tettek Szemesért, csak kritizálni 
szeretnek. Ha ez a fejlődés továbbra 
is így folytatódik, akkor Szemes lesz a 
Déli-part Ékköve.

Ehhez sok erőt, kitartást, egész-
séget kívánunk az önkormányzat 
vezetőinek, a dolgozóknak, a K�. 
csapatának, hogy továbbra is 
ilyen töretlen legyen Balatonszemes 
fejlődése.

Tisztelettel
Ferka Béla

Balatonszemes,  
Kikötő u.3.
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MACSKAMESÉK 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Fábián László érzékeny meséket rajzol, a főszereplők a macs-
kák, aki az emberi környezetben szemlélődnek, s így mi, a nézők 
is szemlélővé válunk, abban a világban, melyet mi alkottunk 
magunk köré.
Emberi tárgyak és emberlakta tájak, s tán’ hogy leplezzük 
magunkat egy igazi ösztön-lény szerepébe bújva élhetjük át a 
mindennapok nyugalmát…
A tárlat megtekinthető augusztus 30-ig az intézmény nyitvatar-
tási idejében.

Reich Károly 1922. augusztus 8-án szüle-

tett Balatonszemesen.

Édesapja Reich Károly uradalmi bognár, 

édesanyja Jelinek Rozália. Főiskolai tanul-

mányokat Budapesten folytatott az Ipar-

művészeti-, majd a Képzőművészeti Főis-

kolán. Kiváló mesterei voltak, Haranghy 

Jenő, Hincz Gyula, Konecsni György. Grafi-

kusi pályafutását plakáttervezőként kezd-

te, majd illusztrátorként folytatta.

Művei megtalálhatók a Déri Múzeum-

ban, Debrecenben, a Magyar Nemzeti 

Galériában és a Petőfi Irodalmi Múzeum-

ban. Gyermekek számára készített pannói 

a gyermekek számára fenntartott intéz-

ményeket díszítik. (Gyermekváros, Fót; 

óvoda, Zalaegerszeg; óvoda, Rákospalota; 

Gyermekklinika, II. sz., Budapest; Gyermek-

kórház, Miskolc.)

Reich Károly szülőföldjén, a Balaton-

nál tanulta megismerni a természetet, 

ami alkotásainak ihletője lett. Ihletője volt 

még a görög mitológia, annak derűje és 

klasszikus nyugalma. Különösen könyvil-

lusztrációi emlékezetesek; rengeteg gyer-

mekkönyvet is illusztrált, sokat dolgozott 

a Móra Ferenc Könyvkiadónak. Mintegy 

500 könyvet illusztrált nagy átélő képes-

séggel és tiszta vonalrajzzal.

A szakirodalomban leggyakrabban emlí-

tett illusztrált kötetei közt szerepel pl. Éne-

kek éneke, Homéroszi háború, Petőfi Sán-

dor, Pastorale. Az is egy külön „műfaj”, ami-

kor a nagy illusztrátor grafikáit mintegy 

illusztrálják költőink versei, pl. Hajsza : Reich 

Károly rajzai : Juhász Ferenc, Kormos István 

és Nagy László verseivel c. kötet. Művészi 

tevékenységét színesíti, hogy az 1980-as 

években bronzkisplasztikákat is készített.

   

Díjai, kitüntetései: Munkácsy Mihály-
díj  (1954: III. fokozat, 1955: II. fokozat); Kos-
suth-díj (1963); Érdemes művész (1972); Kivá-
ló művész (1975); SZOT-díj (1979)
1988. január 7-én hunyt el Budapesten. 
Munkássága előtt a Latinovits Emlékkiállítás 
mellett berendezett Reich Károly emlékszo-
bával tisztelgünk településünkön.

REICH KÁROLY GRAFIKUSMŰVÉSZRE EMLÉKEZÜNK
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VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS
Május óta lehetőség van arra , hogy helyben,Balatonszemesen  a védőnő levegye a térí-
tésmentes méhnyak-kenetet. Akik kaptak meghívólevelet, igénybe vehetik ezt az új szol-
gáltatást a balatonszemesi védőnői tanácsadóban. Az európai uniós projekt (TÁMOP-
6.1.3/A) csak szeptember 15-éig tart, így kérem, minél előbb jelentkezzenek, akik eddig 
még nem tették.
A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban kerül sor, így megspórolhatják a szakren-
delőbe utazást és a várakozást.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellené-
re, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség 
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt 
méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre. Ameny-
nyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, 
a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
Jelentkezni lehet a védőnőknél személyesen a tanácsadóban, vagy a 06/20/8862-359 
vagy a 84/560-083 -as telefonszámon. 
Egészsége érdekében javaslom, keresse fel a tanácsadót! Ha kapott meghívólevelet, 
várom jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen, önma-
gáért, családjáért! 

Schmal Kinga védőnő

GAZDÁT KERES
Haláleset miatt 
egyedül maradt 

Szemesi cica gazdát keres.
Szelíd, barátságos 9 éves nőstény. 

Kerti élethez szokott. 
Kérem olyan jelentkezését, 

aki szereti a macskát 
és szívesen gondozná Finduszt. 

Érdeklődni: 06305723613 
vagy a rajczi.m@hotmail.com / 

Mónika és Anikó 

ELADÓ: 
1 db AL-KO 48 EH fűnyírógép

/acélköpenyes,
acélkéses,
fűgyűjtős/

14.000,- Ft-ért.
Telefon: 06-30-9428 -256

ORTOPÉD MAGÁNRENDELÉS
Balatonlellén, a Szövetség u. 4. 
szám alatti orvosi rendelőben

gyermek és felnőtt mozgásszervi, 
ízületi betegségek

•  diagnosztizálása,
•  kezelése,
•  műtéti ellátása

Rendelési időpont: minden pénteken 
16.00 – 17.00 óráig.

960 M2-ES SZŐLŐ ZÁRTKERT 
Balatonszemesen a Dózsa 
György utcában haláleset 

miatt sürgősen eladó. 
A telken van: víz, villany 

és présház pincével. 
Érd: 06309271322,

email: rajczi.m@hotmail.com 
Rajczi Mónika

Anyakönyvi hírek

Elhalálozások:
Nagyné Zámbó Erzsébet 

2015.06.07. életének 62. évében
Lukács Jánosné 2015.05.15. 

életének 85. évében
Ferka Lászlóné 2015.05.31. 

életének 73. évében
Takács Tibor Jenő 2015.07.28. 

életének 68. évében
Hartmann-né Vékony Ágnes Johanna  

2015.04.13. életének 56. évében
Tóth Istvánné 2015.06.03. 

életének 82. évében
Göndör Jenő Miklós 2015.06.20. 

életének 75. évében
Csombó Imre Péter 2015.05.29. 

életének 71. évében

Házasságot kötöttek:
2015.06.20.

Jeszenszky Zsófia-Babcsán Ákos
2015.06.27. 

Molnár Veronika-Unghváry Zoltán
2015.06.27. 

Gergely Tünde Zsuzsanna
-Szlovák Dávid

2015.06.27. 
Abuczky Ágnes-Radnai Gábor

2015.07.25. 
Schattmann Bianka-Felkai Balázs

Születések: 
Farkas Balázs Gábor 2015.04.02.

anyja: Nagy Rita
apja: Farkas Gábor Antal

Darvas Tibor 2015.06.06.
anyja: Galambos Petra 

apja: Darvas Tibor
Szentiványi Léna 2015.07.06.

anyja: Gelencsér Adél
apja: Szentiványi Gábor 
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Kiadók: 
Balatonőszöd Községi 
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Képviselőtestülete, 
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Szerkesztőbizottság: 

Antal János, Takács József, 
Dr. Valkó Zsuzsanna, Dóri Éva 
Felelős szerkesztő:  Dóri Éva

Megjelenik  havonta,  800 példányban

Elérhetőségeink: 
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hirmondoja@gmail.com; 
Telefon:  0630 665 4384

Kiadványt gondozta: 
Terc Kft. – Nyomdai 

és Kereskedelmi 
Ágazat (TPR14-0123)

Nyomdai kivitelezés: 
Mesterprint Nyomda Kft. (14.0639)

Felelős vezető: 
Szita Lajos ügyvezető igazgató

 A szerkesztőség 
a beküldött írásművek 

tartalmi, stiláris hibáiért 
felelősséget nem vállal.

LAKOSSÁGI HIRDETÉSEK
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Egy határon átnyúló régió,
ahol a folyók összekötnek 
és nem elválasztanak

Balatonszemes Község 

Önkormányzata a horvát-

országi Križevci városával 

elnyert a ”Magyarország- Hor-

vátország IPA Határon Átnyú-

ló Együttműködési Program 

2007-2013” BA BIKING On the 

bike from Balaton to Adriatic 

(Kerékpáron a Balatontól az 

Adriáig) pályázat megvalósí-

tására 925.630 Eurót. A pályá-

zat célja a magyar-horvát, 

határon átnyúló együttműkö-

dések fejlesztése a kerékpáros 

turizmus területén.

Az elnyert összegből, a pro-

jekt keretében Balatonsze-

mes a következő tevékeny-

ségek megvalósítását tervez-

te: turisztikai célú kerékpár-

út felújítás 700 méter, az új 

építés 1032 méter hosszban. 

Ezen kívül készült egy kerék-

páros pihenő fedett, nyitott 

kerékpártárolóval, pihenőpa-

dok, asztalok, hulladéktárolók, 

kétoldalas információs tábla 

elhelyezésével, valamint a biz-

tonságos és napszaktól füg-

getlen használat biztosítása 

érdekében megújuló ener-

gia felhasználásával műkö-

dő kandeláberek, irányjel-

ző táblák és információs táb-

lák kihelyezése, érintőképer-

nyős információs pont tele-

pítése. GPS szoftverfejlesztés, 

desztinációs menedzsment 

portál kialakítás. Rendezvé-

nyek: kerékpáros rendezvény, 

verseny a lakosságnak, kerék-

párosoknak, családoknak, pro-

jektzáró konferencia. A Támo-

gatási Szerződés ünnepélyes 

keretek között 2014. 06. 20-án 

került aláírásra Križevci Város-

ban sajtókonferenciával egy-

bekötve. 

Balatonszemes területén az épí-

tési beruházás 2014.12.09-én 

kezdődött, a műszaki átadás-

átvételi eljárás 2015 júniusban 

lezajlott. Ezt követően a turiszti-

kai szezon kezdetére a nagykö-

zönség birtokba vehette.

2015. augusztus 8-án a pro-

jekt keretein belül megren-

dezésre került egy nagy sike-

rű interaktív Old Timer kerék-

páros kiállítás és bemutató, 

mely rádiós népszerűsítést is 

kapott.

Az Old Timer kiállítást Bala-

tonszemes polgármestere, 

Takács József nyitotta meg. 

A tárlat az érdeklődők szá-

mára egész nap díjmente-

sen volt látogatható. A kiállí-

tás darabjait a látogatók nem 

csak megtekinthették, hanem 

ki is próbálhattak néhányat 

közülük, ez pedig nagysze-

rű lehetőséget kínált kicsik-

nek és nagyoknak, hogy visz-

szautazzanak egy keveset az 

időben és megcsodálhassák a 

régi idők kerékpárjait.

A megvalósítás tervezett 

befejezési határideje: 2015.

december 31.

(A projekt a Magyarország-Hor-
vátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Programban, 
az Európai Únió társfinanszíro-
zásával valósul meg.)
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